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Resum: 

 

En aquest treball es tracta l’accessibilitat de les persones amb discapacitat 

auditiva als mitjans audiovisuals, centrant l’atenció en la subtitulació per a 

persones sordes. A partir de l'elaboració de subtítols per a oients i per a persones 

sordes del curt documental Quilt Fever, s’analitzen les diferències entre els dos 

tipus de subtítols i els reptes i dificultats que presenta la subtitulació per a 

persones sordes en comparació de la subtitulació per a oients. També es fa una 

valoració de la normativa actual vigent a Espanya (Norma UNE) i una reflexió 

sobre la necessitat de canvis en el tractament i l’accessibilitat dels materials 

audiovisuals en les plataformes actuals.  

 

Paraules clau: Subtitulació per a persones sordes, accessibilitat, Norma UNE, 

Quilt Fever. 

 

 

Resumen: 

 

En este trabajo se trata la accesibilidad de las personas con discapacidad 

auditiva a los medios audiovisuales, centrando la atención en la subtitulación 

para personas sordas. A partir de la elaboración de subtítulos para oyentes y 

para personas sordas del corto documental Quilt Fever, se analizan las 

diferencias entre los dos tipos de subtítulos y los retos y dificultades que presenta 

la subtitulación para personas sordas en comparación a la subtitulación para 

oyentes. También se hace una valoración de la normativa actual vigente en 

España (Norma UNE) y una reflexión sobre la necesidad de cambios en el 

tratamiento y la accesibilidad de los materiales audiovisuales en las plataformas 

actuales. 

Palabras clave: Subtitulación para personas sordas, accesibilidad, Norma UNE, 

Quilt Fever. 
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Abstract:  

 

This paper deals with the accessibility of audiovisual media for people with 

hearing impairment, focusing on subtitling for the deaf and hard of hearing. After 

creating the subtitles for the short documentary Quilt Fever, for both hearing 

people and deaf and hard of hearing people, there will be an analysis of the 

differences between the two types of subtitles and the and challenges and 

difficulties presented by the subtitling for deaf and hard of hearing compared to 

subtitling for hearing people. An assessment of current Spanish regulations (UNE 

Standard) is also made, as well as a reflection on the need for changes in the 

treatment and accessibility of audiovisual media on current platforms. 

 

Keywords: Subtitling for the deaf and hard of hearing, accessibility, UNE 

Sandard, Quilt Fever. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El tema principal d’aquest treball és l’accessibilitat de les persones sordes als 

mitjans audiovisuals, centrant l’atenció a la subtitulació per a persones sordes. 

Els objectius d’aquest treball són els següents:  

 

1. Fer una valoració de la situació actual d’aquesta subtitulació, que es farà 

a partir d’una proposta de subtitulació per a persones sordes d’un dels 

curtmetratges subtitulats per a oients durant les pràctiques realitzades a 

l’Americana Film Fest. 

2. Fer una comparació entre ambdues subtitulacions.  

3. Reflexionar sobre la necessitat de canvis a la subtitulació per a persones 

sordes tal com es fa avui en dia. 

4. Fer propostes de millora en relació amb la normativa actual. 

 

Fa anys que l’Americana Film Fest col·labora amb el màster oficial de Traducció 

Audiovisual per oferir places de pràctiques de subtitulació a aquells alumnes que 

fan el Treball de Fi de Màster professionalitzador. Jo he tingut la gran oportunitat 

de fer aquestes pràctiques i he decidit partir de part del material que jo mateixa 

vaig realitzar per fer aquest treball. 

 

L’Americana Film Fest és un festival de cinema independent nord-americà de 

Barcelona dirigit per Xavi Lezcano i Josep Maria Machado que es fa cada any 

entre finals del mes de febrer i principis del mes de març. La primera edició es 

va fer l’any 2014 als Cinemes Girona i va tenir més de 2400 espectadors. Durant 

el festival es presenten diversos curtmetratges i pel·lícules subtitulades en 

castellà. 

 

Aquest festival no pot oferir la versió de subtitulació per a persones sordes dels 

productes audiovisuals que es presenten perquè el temps de què es disposa des 

de la recepció dels materials audiovisuals fins a l’inici del festival sol ser molt curt 

i no és possible externalitzar gaire feina a causa de la manca de finançament 

extern. Aquests últims anys, però, s’ha pogut començar a oferir materials 

subtitulats en català perquè s’ha rebut ajuts específics. 



8 
 

He decidit fer la versió de subtitulació per a persones sordes d’un dels 

curtmetratges que vaig subtitular al castellà, Quilt Fever. He escollit aquest 

curtmetratge perquè considero que és el que presenta més problemàtica, 

principalment a causa de la velocitat de les intervencions, a l’hora d’afegir la 

informació que les persones sordes no poden obtenir només amb la imatge. A 

més, durant la subtitulació per a oients que vaig fer per a les pràctiques em vaig 

topar amb diversos reptes de subtitulació pels que vaig trobar certes solucions 

que no es poden aplicar a la subtitulació per a persones sordes, i crec que és un 

aspecte molt interessant de comentar.  
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2. METODOLOGIA 

 

Com ja s’ha mencionat a la introducció, en aquest treball es farà una comparació 

de les diferències i dificultats que hi ha a l’hora de fer subtitulacions per a 

persones sordes en comparació de fer-les per a oients. Es tracta d’una 

subtitulació interlingüística, ja que s’ha partit de la subtitulació en castellà per a 

oients que es va fer d’un material original en anglès per a l’edició de l’Americana 

Film Fest del 2021.  

 

Tant per a la subtitulació per a persones oients (a partir d’ara SPO) com per a la 

subtitulació per a persones sordes (a partir d’ara SPS) s’ha fet servir el programa 

Subtitle Workshop, que tot i que és molt accessible perquè és gratuït (és el que 

es fa servir també a classes de subtitulació), té algunes limitacions. Com es veurà 

després en el marc teòric, la norma UNE estipula moltes directrius que s’haurien 

de seguir a l’hora de fer la SPS, i és força flexible amb alguns aspectes depenent 

del que ‘permeti la tecnologia’ —com ara fer servir caràcters especials (com el 

de la nota musical per marcar les descripcions musicals) o tipologies de lletres 

(com les cursives quan hi ha una veu en off)—, però en canvi, amb altres 

aspectes que també podrien presentar problemes, no es dona cap alternativa. 

Aquest és el cas, per exemple, dels subtítols que s’haurien de desplaçar del seu 

lloc habitual (a la part inferior central de la pantalla) per algun motiu en particular, 

per exemple els efectes sonors, que haurien d’anar a la part dreta superior, o bé 

quan els subtítols podrien tapar informació rellevant incrustada a la imatge. 

Aquest desplaçament no és possible amb el programa Subtitle Workshop que es 

fa servir per a aquest treball, i com que a la norma UNE no es proporciona cap 

alternativa ni es menciona si la prioritat és el subtítol o la informació rellevant que 

pugui quedar tapada, s’ha decidit que aquests subtítols apareixeran de tota 

manera, a la part inferior central de la pantalla, ja tapin informació o s’hagin de 

compaginar diàlegs amb efectes sonors.  

 

El treball s’organitza en dues parts: el marc teòric, on es parla de la SPS, la 

Norma UNE i la situació actual de l’accessibilitat per a persones sordes a la 

televisió, i la part pràctica, on es fa una anàlisi comparativa de la SPO i la SPS 

que s’han realitzat per al curtmetratge Quilt Fever. 
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Per tal de fer aquesta anàlisi s’ha seguit la següent metodologia: 

 

a. Mentre s’anaven creant els subtítols, s’ha pres nota de totes les 

diferències i dificultats per fer la SPS en contraposició a la SPO, així com 

de les solucions i decisions que s’han pres.  

 

b. S’ha categoritzat tots els reptes de subtitulació segons la tipologia 

(traducció, reducció, colors, efectes sonors, etiquetes, gramàtica i 

problemes tècnics). 

 

c. S’ha seleccionat els reptes i solucions més rellevants de cada tipologia 

per comentar-los detalladament a l’anàlisi posterior. 

 

d. S’ha elaborat l’anàlisi de tots els reptes i solucions seleccionats 

comentant-los ordenadament per categories i mencionant exemples 

textuals del text oral i els subtítols. Per a cada subtítol comentat, s’ha fet 

una taula on consta l’expressió original en anglès, seguida d’una traducció 

el més literal possible en català (per tal que s’entengui el seu contingut), i 

les traduccions a les quals s’ha optat a l’hora de fer tant la SPO com la 

SPS. Per tal de marcar la divisió dels subtítols s’ha fet servir una barra 

inclinada (/) quan es divideix un mateix subtítol i un retorn de carro quan 

es tracta de subtítols diferents. 

 

Exemple: 

Cas x 

ORIGINAL  

TRADUCCIÓ LITERAL  

SPO  

SPS  
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e. Seguidament s’explica el repte o dificultat corresponent i quina 

metodologia s’ha seguit per arribar a fer la traducció corresponent.  

 

f. Després s’ha extret diversos resultats del treball, tenint en compte tot el 

que s’ha explicat al marc teòric i el que s’ha observat mentre es realitzaven 

les subtitulacions: les principals i més recurrents diferències entre SPO i 

SPS, si realment són tan diferents entre elles, les principals dificultats que 

es troben els subtituladors de SPS i els seus motius, l’efectivitat i el 

compliment de la Norma UNE.  

 

g. Finalment s’ha fet una valoració personal a mode de conclusió. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

3.1 Què és i quins tipus de sordesa hi ha? 

 

S'anomena sordesa o hipoacúsia al dèficit funcional que ocorre quan una 

persona perd capacitat auditiva en menor o major grau. Pot presentar-se de 

forma unilateral, quan afecta un sol sentit, o bilateral, quan afecta totes dues 

orelles. La sordesa afecta el 5,3% de la població mundial. (Hospital Clínic de 

Barcelona, 2018) 

Segons consta a la web de l’Hospital Clínic de Barcelona, hi ha diversos tipus de 

sordesa: 

Segons la quantitat de pèrdua auditiva pot considerar-se lleu (quan el llindar 

d’audició és menor a 30 dB), moderada (quan el llindar d’audició és entre 30 i 50 

dB), greu (quan el llindar d’audició és entre 50 i 80 dB), profunda (quan el llindar 

d’audició és entre 80 i 95 dB) o cofosi o pèrdua total (quan el llindar d’audició és 

per sobre dels 95 dB). 

Segons el lloc on se situa la lesió que produeix el dèficit, pot ser hipoacúsia de 

transmissió (per lesió de l’aparell transmissor de l’energia sonora), hipoacúsica 

neurosensorial o de percepció (quan la lesió es localitza a la part interna de 

l’oïda, a les vies acústiques o al còrtex cerebral auditiu) o hipoacúsia mixta (quan 

s’origina per diferents lesions coexistents que afecten al mateix temps a diverses 

de les estructures implicades). 

Segons el moment en què apareix es parla de sordesa genètica o hereditària 

(transmesa per anomalies en un gen) o adquirida (originada per causes 

patogèniques sobrevingudes). En relació amb l’adquisició del llenguatge, es 

considera prelocutiva si té lloc abans del desenvolupament del llenguatge parlat 

o postlocutiva si té lloc quan el llenguatge està ben desenvolupat.  
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Així, doncs, quan parlem de sordesa parlem d’un grup heterogeni de persones. 

Algunes es comuniquen mitjançant la llengua de signes i altres fan servir la 

llengua oral. Segons un estudi de RTVE, a Espanya hi ha 1.064.000 persones 

majors de sis anys que tenen una discapacitat auditiva; això representa el 8% de 

la població. D’aquestes, més del 97% es comunica utilitzant la llengua oral, 

segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. 

El centre de referència per l'accessibilitat a Espanya és el CESYA (Centro 

Español del Subtitulado y la Audiodescripción). El gestiona la Universidad Carlos 

III de Madrid i compta amb la col·laboració del Comitè Espanyol de 

Representants de Persones amb Discapacitat.  

3.2 Dificultat de les persones sordes per seguir material audiovisual 

Evidentment, les persones amb algun grau de sordesa no poden seguir els 

materials audiovisuals com ho fan les persones oients. Ja tinguin certa capacitat 

d’audició o no, necessiten alguna mena de suport per seguir correctament tota 

la part auditiva dels materials, sigui mitjançant subtítols o amb un intèrpret de 

llengua de signes.  

Si es fan servir subtítols, és important que aquests siguin tan identificables com 

sigui possible i que transmetin tota la informació que es presenta en l’àudio, és 

a dir, no només el text oral del material, sinó tots efectes sonors que siguin 

extratextuals, com ara sorolls, música, didascàlies, etc. També és important que, 

per tal de facilitar la identificació dels interlocutors, els subtítols siguin molt visuals 

(per exemple, fent ús de marques de colors o etiquetes diferents segons qui 

parli), ja que les persones sordes han de centrar més l’atenció en els subtítols 

que les persones oients i perquè no poden identificar auditivament les diferents 

veus dels diversos personatges.  

Mitjançant una conversa amb una persona sorda he pogut extreure quines són 

les dificultats principals amb les quals es troben a l’hora de visualitzar material 

audiovisual que no ha estat adaptat especialment. 
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El principal problema quan miren la televisió és que la subtitulació que es fa servir 

actualment en els programes per antena no està del tot adaptada a les persones 

sordes, ja que només es fan servir algunes de les característiques que es 

requereixen i només de vegades (com poden ser els colors en alguns 

programes), però hi ha molta informació sonora que no se subtitula.   

Als cinemes, per norma general, no hi ha pel·lícules traduïdes subtitulades 

mitjançant SPS, només se subtitulen (a vegades) quan són en versió original en 

un altre idioma, i es fa mitjançant SPO. És per això que sovint les persones 

sordes prefereixen veure les pel·lícules a través de plataformes VoD que, si bé 

no totes estan subtitulades mitjançant SPS, poden utilitzar els SPO, que no és 

ideal, però almenys es pot seguir el text de què es diu al vídeo, sigui quin sigui 

l’idioma d’àudio i en tots materials proporcionats. 

Encara que pugui no semblar tan necessària, la subtitulació dels efectes sonors 

és molt d’agrair per a les persones sordes, ja que els permet endinsar-se més a 

la història, i a les persones que no tenen una sordesa profunda, els ajuda a 

identificar d’on venen alguns sons quotidians que podrien no provenir del 

televisor, com ara una alarma o un timbre. Tot i això, sovint no tenen més opció 

que utilitzar els SPO. 

La Universidad Complutense de Madrid va fer un estudi el 2007 anomenat 

Barreras y Problemas Enfrentados por Personas Sordas al Ver Televisión en 

España y Puerto Rico, centrat en l’accessibilitat de la publicitat, on el 83% dels 

enquestats tenien una sordesa profunda, i va concloure que en general les 

persones amb discapacitat auditiva no estan satisfetes amb l’accessibilitat que 

tenen els canals de les televisions públiques. Així i tot, sí que el 65% dels 

participants prefererien els subtítols a un intèrpret de llengua de signes a un 

costat de la imatge.  

En general, la publicitat no està adaptada a les persones que tenen algun grau 

de discapacitat auditiva, tot i que la regulació d’accés a la publicitat està reglada 

a la Constitució Espanyola, al capítol 2, secció primera, article 20.1.d. 
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A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades. (Constitución Española, 1978). 

 

L’any 2004 es va posar en marxa un programa nacional d’accessibilitat per poder 

complir aquest article. Però a la pràctica, a Espanya, només un 28% de les 

persones que van participar en l'estudi del CESYA tres anys després afirmava 

entendre els anuncis publicitaris. 

 

3.3 Diferències entre SPO i SPS 

 

Tant per a la SPO com per a la SPS hi ha certes convencions o directrius que es 

recomana seguir a l’hora de fer els subtítols. Aquestes directives són tant formals 

(referents a l’aspecte i presentació en pantalla dels subtítols) com de contingut 

(caràcters per segon, caràcters per línia, etiquetes, efectes sonors, etc.). En el 

cas de la SPO, aquestes directrius poden variar depenent de l’organització o 

empresa que els realitzi, mentre que la SPS està subjecte als suggeriments de 

la norma UNE de l’AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación). 

 

Les tres principals diferències entre la SPO i la SPS són els caràcters per segon, 

la identificació dels personatges i la identificació dels efectes sonors.  

 

Algunes d’aquestes diferències són per motius ben clars: en primer lloc, les 

persones sordes necessiten una especificació sobre qui està parlant en cada 

moment si aquesta informació no és deduïble, ja que no els és possible 

diferenciar-ho si els personatges no apareixen en pantalla. A més, com que la 

seva atenció visual ha d’estar tan centrada en els subtítols, fins i tot quan els 

parlants apareixen en pantalla, se sol proporcionar alguna ajuda distintiva. Hi ha 

diverses maneres de fer-ho, que s’explicitaran més endavant quan es parli de la 

norma UNE.  

 

Els efectes sonors també ajuden molt a posar-se encara més dins del contingut 

audiovisual, i les persones sordes no poden accedir-hi. Per tant, Igual que es fa 
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amb la identificació de personatges, amb els subtítols també s’especifiquen els 

efectes sonors per poder causar un efecte final similar al que li causaria a una 

persona oient. 

 

Finalment, hi ha la diferència de caràcters per segon, el motiu del qual no resulta 

tan evident. La quantitat de caràcters per segon admesa a la SPS (en general, 

12 cps, i sempre per sota de 15 cps) és més baixa que a la SPO (en general, 17 

cps, i procurant estar per sota de 19 cps). El motiu d’aquesta reducció és que es 

considera de manera generalitzant que les persones sordes tenen una capacitat 

de lectura més baixa que les persones oients.  

 

Uno de los mayores problemas que históricamente ha planteado la pérdida 

auditiva es la dificultad para adquirir una lectura funcional, por ello, las 

investigaciones para detectar los niveles lectores en población con deficiencia 

auditiva no son pocas ni recientes. Pintner y Patterson (1916) ya encontraban a 

principios del pasado siglo retrasos de 7 y 8 años para los niños sordos cuando 

terminaban la escolaridad. Furth (1966) informó que sólo el 8% de la población 

sorda estadounidense alcanzaba un nivel lector superior al correspondiente a 

los escolares oyentes de 10 años. (Asensi, 2004, p. 65) 

 

El problema és que en molts casos es generalitza la comunitat sorda com si totes 

les persones que en formen part patissin una pèrdua total d’audició i es 

comuniquessin normalment mitjançant la llengua de signes, però això no és així. 

Com s’ha explicat anteriorment, més del 97% de les persones amb discapacitat 

auditiva utilitza la llengua oral per comunicar-se. Així doncs, no s’ha de confondre 

una persona amb discapacitat auditiva (persona sorda) amb una persona signant 

per a qui la llengua oral sigui una segona llengua, i per a qui la llengua escrita, 

evidentment, suposarà també un repte, ja que en llengua de signes no s’escriu. 

Per tant, no es pot assumir que totes les persones sordes tinguin un nivell de 

lectura inferior al de les persones oients; de fet, tots aquells que fan servir la 

llengua oral i que recorren habitualment a la llengua escrita, és probable que 

tinguin una velocitat lectora encara major que la dels oients.  

La norma UNE intenta poder fer accessible tot el contingut a la major part 

d'espectadors possibles i, per tant, se centra en el fet que les persones amb 

sordesa profunda puguin seguir el material audiovisual sense cap mena de 
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problema. Tot i això, com que les persones amb aquest grau de sordesa 

representen un percentatge tan petit de la comunitat sorda, potser s’hauria de 

plantejar fer una altra versió de la norma UNE pensant en totes aquelles 

persones que sí que tenen algun grau d’audició i per qui la norma actual va en 

detriment de les seves capacitats. 

3.4 Situació actual de la SPS 

S’han fet pocs estudis sobre la situació a les televisions públiques de la SPS. 

L’estudi més recent que s’ha trobat és del 2005. 

Les primeres SPS van aparèixer l’any 1990 a TV3 i a TVE. A partir d’aquí, la 

resta de cadenes de televisió s’hi van anar sumant. 

TV3 és la televisió líder en SPS. Destaquen les emissions subtitulades 

d’informatius, programes infantils, sèries i documentals. Quant als informatius en 

directe, fan servir el color blanc per al presentador i la resta de colors per a les 

persones entrevistades. Això és molt útil, tot i que s’observa una mica de retard, 

ja que es fan mitjançant el reparlat. Actualment s’ofereixen 17.000 hores de 

programació subtitulada.  

TVE ha anat augmentant progressivament les hores de programació subtitulada. 

L'any 1997 oferia 400 hores mentre, que l’any 2003 n’arribava a oferir 2500 i l'any 

2007, més de 8.000. Les normes que segueixen són per a un subtitulat el més 

literal possible, que el subtítol ha d’aparèixer en el mateix moment que s’escolta 

oralment i que s’ha de mantenir en pantalla l’estona suficient perquè els 

espectadors ho puguin llegir. L’equip està format per subtituladors, lingüistes i un 

especialista en llengua de signes. A La 2, els dissabtes al matí, s’emet el 

programa En otras palabras, que està especialment dirigit al públic sord que 

utilitza la Llengua de Signes Espanyola.  

En canvi, lamentablement, la Televisió de Galícia actualment no emet cap 

programa amb SPS. Tot i això, s’ofereix un breu informatiu de deu minuts amb 

un intèrpret de llengua de signes i la pàgina 801 del teletext, que correspon a 

l'espai Cuminidade Xorda i ofereix informació sobre assemblees, campionats i 

altres activitats d’interès. 
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En el cas de les plataformes de vídeo sota demanda, concretament en el cas de 

Netflix, és obligatori fer accessible el contingut per a les persones sordes, però 

només en anglès, ja que l’associació de sords d’Estats Units va pressionar i 

obligar a fer-ho, com bé explica Pilar Orero al minut 35:42 al vuitè episodi del 

podcast En Sincronía. 

Una persona decide montar un pleito porque su televisión en Oklahoma no 

recibe subtítulos del programa que a él le gusta. […] ¿Por qué Netflix es tan 

accesible? Porque la asociación de sordos les puso un pleito que no tuvieron 

más remedio que hacerse accesibles. (Pilar Orero, minuto 35:42) 

3.5 La norma UNE 

Els documents normatius UNE (Una Norma Española) són un conjunt de normes, 

normes experimentals i estàndards creats per l’Associació Espanyola de 

Normalització que defineix els requisits i recomanacions que s’han de tenir en 

compte en la SPS dels continguts audiovisuals.  

A continuació, es farà un resum d’aquesta norma tal com està redactada 

actualment: 

Pel que fa als aspectes visuals, els subtítols de tot el que no siguin efectes 

sonors, han d’aparèixer a la part inferior central de la pantalla, mentre que els 

efectes sonors s’haurien de col·locar a la part superior dreta de la pantalla (a 

menys que cobreixin informació rellevant). Els subtítols haurien d’ocupar sempre 

una o dues línies de text (tres excepcionalment) de manera estàtica, amb un límit 

de 37 caràcters per línia, i s’hauria d’assignar, a més, línies de text diferent a 

cada personatge durant els diàlegs. La mida mínima de les lletres hauria de ser 

suficient perquè una persona de visió “normal” els pugui llegir en una pantalla de 

15 polzades des d’una distància de 2,5 metres, i la màxima, perquè hi càpiga un 

subtítol de 37 caràcters. Cal utilitzar una tipografia que respongui als criteris de 

màxima llegibilitat. La relació de contorn entre un caràcter i la seva caixa ha de 

tenir un valor mínim de 4,5. 
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Quant als aspectes temporals, s’indica que la velocitat d’exposició del subtítol ha 

de seguir el ritme de l’original i facilitar una lectura còmoda (però després s’anota 

que el nombre màxim de caràcters per segon hauria de ser 15 cps, així que el 

sincronisme i la literalitat es veuran limitats). A més, les entrades i sortides dels 

subtítols han de coincidir amb el moviment labial, els canvis de pla, la locució o 

la informació sonora.  

Respecte a la identificació dels personatges, les tècniques han de seguir el 

següent ordre de prioritat: ús de color, ús d’etiquetes i ús de guions. Si es fan 

servir colors per identificar els interlocutors, s’ha de mantenir aquesta assignació 

a menys que la trama argumental exigeixi algun canvi, i la diferència entre els 

colors hauria de tenir un valor mínim de 255 (si hi ha risc de confusió, s’haurien 

d’utilitzar etiquetes). Si es fan servir etiquetes, que són especificacions sobre qui 

està parlant, aquestes han de precedir sempre el subtítol i s’han d’escriure en 

majúscules i entre parèntesis (en cas de fer servir abreviatures, la primera 

vegada que apareix, s’hauria d’escriure la paraula completa seguida d’un guió i 

l’abreviatura). L’ús de guions en els diàlegs s’hauria de fer servir només quan hi 

ha risc de confusió entre personatges i no es puguin diferenciar amb colors o 

etiquetes. Les veus en off s’identificaran mitjançant la mateixa tècnica (en 

general, colors o etiquetes).  

Pel que fa als efectes sonors, la norma UNE indica que s’han de subtitular els 

efectes sonors necessaris per a un bon seguiment de la trama argumental (i 

anota que això succeeix quan no és evident que s’hagi produït el so, és a dir, 

quan la informació visual no faci que l’efecte sonor sigui redundant), i s’indica 

que el subtitulat dels efectes sonors s’hauria d’adequar al ritme del llenguatge 

audiovisual respectant la intenció narrativa i mantenint la sincronització per 

transmetre la mateixa informació que el contingut sonor. Els efectes sonors s’han 

de subtitular entre parèntesis i amb la primera lletra en majúscula, i s’haurien de 

substantivar sempre que sigui possible. Han de fer referència a l’emissió dels 

sons i no pas a la seva recepció.  

Quant a la informació contextual, aquesta s’ha de subtitular sempre que sigui 

possible, per informar de les condicions de les locucions dels personatges i així 

es pugui obtenir la informació pertinent. S’ha de presentar en majúscules i entre 
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parèntesis, precedint al text al qual s’aplica. Els subtítols dels sons vocals han 

d’aparèixer en el moment en què es produeixen. En el cas de la veu en off, el 

subtítol ha d’estar en cursiva sempre que la tecnologia ho permeti.  

Respecte a la música i cançons, s’hauria de subtitular la música si és important 

per ajudar l’espectador a comprendre la trama, indicant el tipus de música, la 

sensació que transmet o identificant la peça. Se subtitula seguint el format d’un 

efecte sonor: a la part superior de la pantalla, entre parèntesis, i amb només la 

primera lletra en majúscula. S’ha de subtitular la lletra de les cançons si és 

important per entendre la trama. Quan es fa, s’ha d’utilitzar el símbol d’una nota 

musical (o el símbol # si la tecnologia no ho permet) al principi de cada subtítol 

de la cançó, i al subtítol final, una d’inici i una de tancament. Si les cançons les 

canten els personatges, s’ha d’utilitzar la mateixa tècnica d’identificació de 

personatges que s’utilitza a la resta de l’obra.  

Finalment, es parla de criteris editorials. La divisió de les línies dels subtítols 

s’haurien de fer aprofitant pauses interpretatives, silencis, pauses gramaticals i 

signes de puntuació. Les conjuncions i nexes s’haurien d’escriure a la línia 

inferior, i s’hauria de procurar no separar sintagmes nominals, verbals i 

preposicionals. En cas de poder dividir el subtítol de diverses maneres, s’hauria 

d’intentar que la longitud de les línies sigui semblant o bé que la línia superior 

sigui més breu que la inferior. No s’ha de dividir paraules en dues línies i només 

s’ha d’utilitzar els punts suspensius d’acord amb les regles gramaticals. El 

subtitulat en castellà ha de seguir els criteris establerts per la Real Academia 

Española i pel subtitulat en la resta de llengües oficials de l’estat s’han d’aplicar 

els criteris equivalents establerts per les institucions corresponents. S’han de 

corregir les incorreccions en la parla excepte quan aporten informació rellevant 

pel seguiment de la trama (en aquest cas, se subtitularan literalment i en cursiva, 

o entre cometes si la tecnologia no ho permet). Les abreviatures o símbols que 

no es puguin reproduir s’han d’escriure amb lletres; també s’han d’escriure amb 

lletres els números del zero al deu i els substantius de significació numeral, 

excepte quan vagin acompanyats d'abreviatures, signes o símbols, o siguin 

dates, hores, quantitats negatives o decimals.  

L’objectiu final és que els subtítols siguin el més literal possible. 
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3.6 Formats audiovisuals i tipologies   

Hi ha cinc gèneres audiovisuals diferents: ficció, que explica una història 

inventada; informatiu, que té com a referència fets que han succeït realment (en 

forma de telediari, documental, entrevista, etc.); docudrama, que fa referència a 

temes banals, que no han de ser fidels a la realitat (com ara un reality show, un 

talk show, o una càmera oculta); publicitari, que té una finalitat persuasiva i sol 

tenir una durada breu, i entreteniment, que sol adaptar formes com ara els 

concursos d’atzar, magazins o retransmissions en directe d’esports o 

competicions culturals. 

Les persones sordes haurien de poder tenir accés a tots aquests gèneres 

audiovisuals mitjançant la SPS, per tant, s’haurien de considerar les dificultats 

audiovisuals de cadascun d’ells a l’hora de fer la subtitulació corresponent. 

La norma UNE està enfocada sobretot al gènere de ficció. No es té en compte 

que altres gèneres tenen altres problemes o necessitats. Els informatius, per 

exemple, solen estar presentats per una o dues persones que resumeixen els 

fets i després, altres presentadors en donen més detalls o fins i tot entrevisten 

els protagonistes d’aquests. 

En el cas del curtmetratge que es fa servir per a aquest treball es tracta d’un 

documental, on hi ha diversos interlocutors que van apareixent. En aquest cas 

s’han de fer servir moltes etiquetes per identificar els diferents parlants, i per tant, 

es perden diversos cps. En algunes ocasions també es dona el cas que no se 

sap el nom de la persona que intervé, ja que no apareix en pantalla i només fa 

una o dues intervencions en tot el documental. En aquest cas s’ha de recórrer a 

etiquetes generals com (HOME) o (DONA). Això es podria solucionar utilitzant 

colors per a aquelles persones que intervenen més, però la norma UNE limita 

l’ús de quatre colors diferents i a vegades no són suficients per identificar tots els 

interlocutors. 
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4. PART PRÀCTICA 

4.1 El curtmetratge 

 

En aquest treball s’ha realitzat una SPS interlingüística anglès-castellà del 

curtmetratge Quilt Fever. Es tracta d’un curtmetratge de l’any 2020 escrit i dirigit 

per Olivia Merrion que es va presentar l’any 2021 a l’Americana Film Fest.  

  

Es tracta d’un curtmetratge documental que segueix un grup d’artistes dels quilts 

(cobrellits cosits a mà) a una convenció i competició anual que es fa a la ciutat 

de Paducah, Kentucky. És un esdeveniment que dura tota una setmana i que és 

tan popular que fins i tot es retransmet per televisió.  

 

El curtmetratge és en anglès, tant l’àudio com els inserts per identificar les 

persones que hi intervenen. Per a l’Americana Film Fest, s’hi ha fet la SPO tant 

en català com en castellà. Per fer la SPS, s’ha partit de la versió subtitulada en 

castellà.  

 

4.2 Principals reptes amb la SPS 

 

La SPS d’aquest curt s’ha fet a partir d’una SPO, ja que, com s’ha esmentat, el 

curtmetratge està gravat en anglès. Així doncs, el text original ha passat per una 

traducció i per dues adaptacions diferents abans d’obtenir el text final de la SPS. 

És per això que s’han presentat diversos reptes: tant de traducció com d’edició 

(per reduir el text, o afegir-hi informació rellevant per a les persones sordes). Tot 

i que aquest treball se centra especialment en els reptes per adaptar la SPO a la 

SPS, hi ha alguns punts traductològics dignes de menció que es comentaran 

també detalladament. 

 

A l’hora de fer la SPO durant les pràctiques, es va fer servir la configuració de 

SPO que s’indica a la guia d’estil del mateix festival:  

 

 Durada mínima d’un subtítol: 1 segon 

 Durada màxima d’un subtítol: 5 segons 
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 Separació mínima entre subtítols: 2 fotogrames (0,080 ms) 

 Velocitat de lectura: 16 cps (màxim 19 cps, només a un 5% del 

curtmetratge) 

 Si un subtítol desapareix abans d’un canvi de pla, ha de desaparèixer un 

mínim de 2 fotogrames abans. Si no, s’ha de quedar durant 8 fotogrames 

al pla següent. 

 

En canvi, a l’hora de realitzar la SPS per al desenvolupament d’aquest treball, 

s’han seguit les pautes que es van fer servir durant l’assignatura de Subtitulació 

per a Persones Sordes cursada al màster i les recomanacions de la norma UNE.  

 

 Durada mínima d’un subtítol: 1 segon 

 Durada màxima d’un subtítol: 7 segons 

 Separació mínima entre subtítols: 4 fotogrames (0,160 ms) 

 Velocitat de lectura: 12 cps (màxim 15 cps, en moments excepcionals) 

 Si un subtítol desapareix abans d’un canvi de pla, ha de desaparèixer un 

mínim de 2 fotogrames abans. Si no, s’ha de quedar durant 8 fotogrames 

al pla següent. 

 

En resum, a la SPS la durada màxima d’un subtítol és dos segons major, la 

separació mínima entre subtítols és dos fotogrames major i la velocitat de lectura 

és 4 cps menor. 

 

En obrir per primera vegada l’arxiu de la SPO feta durant les pràctiques amb la 

configuració corresponent a la SPS, el programa que s’ha fet servir per fer 

ambdues subtitulacions, el Subtitle Workshop, va indicar que d’un total de 236 

subtítols, hi havia 206 subtítols que no complien amb els paràmetres establerts. 

És a dir, només hi ha hagut 30 subtítols que no s’han hagut de modificar en cap 

moment.  

 

4.2.1 Reducció del text 

 

El primer repte ve del fet que l’Americana Film Fest indica a la seva guia d’estil 

que, com a norma general, la SPO pot contenir 17 caràcters per segon (cps). En 
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els casos en què això és impossible, els subtituladors es poden allargar fins a un 

màxim de 19 cps (i només en un 5% dels subtítols).  

 

En canvi, segons la norma UNE, la SPS només pot contenir-ne 15. Tot i això, 

com que a l’assignatura de Subtitulació per a persones sordes es recomana que 

s’intenti fer 12 cps sempre que sigui possible, s’ha intentat que la majoria de 

subtítols no superin els 12. Ha estat bastant complicat i, per tant, s’han hagut de 

deixar bastants subtítols per sobre de 12 cps (però mai superant els 15 indicats 

a la norma UNE). 

 

A més, a la guia d’estil del festival també s’indica que la distància mínima entre 

subtítols ha de ser de 2 fotogrames. Com que a la norma UNE no indica quina 

és la distància mínima entre subtítols, s’han fet servir els paràmetres de 

l’assignatura de Subtitulació per a persones sordes (4 fotogrames), cosa que 

implica reduir 2 fotogrames la durada de molts subtítols.  

 

Tenint en compte aquests dos aspectes, es pot afirmar que el principal repte dels 

subtituladors per a persones sordes és trobar la manera de reduir els textos 

suficientment perquè compleixin amb aquests paràmetres.  

 

4.2.2 Distància entre subtítols 

 

El primer que s’ha fet ha estat modificar la distància entre subtítols per poder 

tenir els codis de temps d’entrada i de sortida correctes. S’han hagut de modificar 

els codis de temps d’un total de 66 subtítols.  

 

Això, evidentment, implica que l’estona que apareix cada subtítol sigui menor, 

reduint també el nombre de caràcters de què es pot disposar per fer cada 

subtítol. 

 

4.2.3 Colors 

 

Seguidament, s’han adjudicat els colors als personatges. Aquest curtmetratge és 

un documental, i la norma UNE indica que en els documentals amb un 
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presentador i diversos personatges, el presentador ha d’anar en groc i la resta 

en blanc, sense utilitzar els altres colors. Però en aquest curtmetratge les 

intervencions de l’entrevistador no apareixen en absolut, i es mostren només les 

dels entrevistats, que expliquen la seva realitat. Així doncs, en comptes del que 

indica la Norma UNE, que no ofereix cap alternativa, s’han adjudicat els colors 

habituals als personatges que tenen més intervencions, com es faria en una obra 

de ficció.  

 

Des d’un principi era clar que el personatge a qui li correspondria el color groc 

seria l’Alan, ja que és qui té més intervencions durant el curtmetratge. A la seva 

companya, la Linda, se li adjudicaria el color verd, ja que intervé quasi tant com 

ell. Aquí sorgeix una altra qüestió: a banda d’aquestes dues persones, no és 

gaire clar a qui assignar els dos colors restants, especialment perquè hi ha quatre 

altres interventors que tenen una quantitat de diàleg important i pràcticament 

equitativa, però només es disposa de dos colors més, el cian i el magenta. 

 

A la norma UNE apareix mencionat en alguns casos el color gris, i es va 

considerar fer-lo servir per a algun dels personatges. Però després d’investigar-

ho, es va arribar a la conclusió que no està contemplat utilitzar aquest color per 

a les intervencions dels personatges, per la qual cosa els subtituladors s’han de 

limitar als quatre colors clàssics. Finalment s’ha optat per utilitzar els dos colors 

principals (groc i verd) per als dos personatges amb més intervencions del text i 

els dos colors restants (cian i magenta) per a la Irene i la Bobbe, ja que també 

tenen una quantitat de diàleg important.  

 

4.2.4 Etiquetes 

 

Amb les etiquetes també hi ha hagut algunes dificultats, ja que al curt hi 

apareixen diverses persones de les quals no se’n menciona el nom, així que 

l’única manera d’identificar-les quan no es pot deduir qui parla en aquell moment 

perquè no apareixen al pla és mitjançant les etiquetes (HOMBRE) o (MUJER).  

 

Això pot portar a confusió, perquè en molts casos les veus són de diverses 

dones. Els oients poden saber que es tracta d’una persona diferent perquè 
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identifiquen que la veu és una altra, però les persones sordes no tenen aquest 

recurs. Tot i això, com que saber qui parla en aquests moments concrets no és 

important pel desenvolupament del documental, s’han deixat aquestes etiquetes. 

 

4.2.5 Efectes sonors i didascàlies 

 

A més, s’ha hagut d’afegir la descripció dels diversos efectes sonors que no són 

deduïbles a través de la imatge, ja que, en aquest cas, sobretot la música, ajuda 

l’espectador a posar-se més dins del documental i que li resulti més proper. S’han 

afegit tant descripcions de música ambient com accions que realitzen els 

personatges que podrien resultar confuses només veient la imatge sense una 

explicació. 

 

Això ha comportat que el nombre de subtítols total augmenti de 236 a 247.  

4.3 Anàlisi detallada dels problemes de traducció i reptes de subtitulació 

 

4.3.1 Traducció i correcció 

 

Tot i que, com ja s’ha esmentat, aquest treball se centrarà específicament en les 

diferències entre la SPO i la SPS, com que en aquest cas s’està subtitulant en 

castellà un text original en anglès, sembla necessari mencionar, almenys, els 

principals problemes de traducció que s’hi ha trobat, ja que també han estat una 

part important de totes dues subtitulacions.  

 

Cas 1 

ORIGINAL Quilt fever 

TRADUCCIÓ LITERAL Febre dels cobrellits 

SPO Locos por las colchas 

SPS Locos por las colchas 
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En primer lloc, es comentarà el títol, Quilt fever.  

 

La paraula quilt, que és l’objecte al voltant del qual gira tot el documental, ja posa 

un problema de traducció. Literalment, un quilt és el que en català s’anomenaria 

un cobrellit (o, en castellà, una colcha). Però als Estats Units, aquests “cobrellits” 

es fan servir per a molt més que simplement decorar matalassos. Els quilts, i les 

persones que els fan, els anomenats quilters, tenen una tradició llarga i 

important; allà, fer quilts és un art. Es tracta d’un art tèxtil en què es confecciona 

un teixit encoixinat de diverses capes, que efectivament es pot fer servir com a 

cobrellit, però també com a peça mural de decoració, vestuari, o fins i tot per 

commemorar esdeveniments o festivitats. Evidentment, a falta d’una paraula 

millor o més descriptiva, a la subtitulació del curtmetratge s’ha utilitzat la paraula 

colcha, perquè s’ha considerat que la importància i els usos del teixit s’entendrien 

correctament veient el documental.  

 

Però el problema de traducció no s’acaba només amb aquesta paraula. Quilt 

fever fa referència a l’afició extrema que moltes persones tenen per aquesta 

manualitat, que fins i tot es reuneixen anualment a una famosa i enorme 

convenció que té lloc a Padducah, coneguda com “la ciutat dels quilts” (o com 

s’ha traduït als subtítols, “la ciudad colchera”). Tot i que en castellà la paraula 

fiebre també té aquesta accepció d’agitació mental, com podem veure a la 

segona entrada de la paraula al diccionari de la RAE “Viva y ardorosa agitación 

producida por una causa moral. (RAE, 2021)”, aquesta construcció no és tan 

comuna com en anglès, i a menys que sigui en una col·locació molt habitual (com 

“la fiebre del oro” o “la fiebre de los negocios”) de seguida fa pensar en una 

patologia. És tan així, que la traducció més literal del títol, que seria “Fiebre de la 

colcha” sembla que faci referència a una malaltia. Així doncs, en comptes 

d’aquesta traducció més literal, se n’ha buscat una que sigui més habitual per 

referir-se a aficions populars, i que a més conservi el matís patològic: Locos por 

las colchas.  
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Cas 2 

ORIGINAL It takes over your entire life. You get the quilt fever 

TRADUCCIÓ LITERAL T’absorbeix la vida. Et provoca la febre dels cobrellits. 

SPO Te absorben para toda la vida.  

Te vuelven loco 

SPS Te absorben por completo.  

Te vuelven loco. 

 

La traducció que s’ha fet del títol fa que quan més endavant es torna a mencionar 

en una intervenció d’una entrevistada (subtítols 58 i 59), també s’hagi de canviar, 

i s’ha modificat de manera que es conservi el sentit, però es faci servir també la 

mateixa expressió del títol: “[Los quilts] te absorben por completo. Te vuelven 

loco.” 

 

Cas 3 

ORIGINAL She is the most selfless person. That’s why she so deserves this. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Ella és la persona més altruista. Per això s’ho mereix tant. 

SPO Ella es muy humilde,  

por eso se lo merece tanto. 

SPS Ella es muy humilde,  

por eso se lo merece tanto. 

 

Al cas 3 s’analitza la intervenció del subtítol 144. En aquestes oracions s’està 

parlant de la guanyadora del concurs de quilts que es fa anualment a la 

convenció de Padducah, i una persona es refereix a ella com “the most selfless 

person”. Selfless es podria traduir com “altruista” o “generosa”, però aquesta 

frase va seguida del fet que aquest és el motiu pel qual es mereix el premi, i no 

sembla que hi hagi una relació directa entre totes dues coses. Però més tard, en 

una petita entrevista amb la guanyadora, ella mateixa explica que no tenia gens 
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de confiança en ella mateixa i que ni tan sols no es podia creure que hagués 

entrat al concurs, i molt menys guanyar-lo. Així doncs, es pot sobreentendre que 

aquest “selfless” amb el qual la descriuen no és tant d’altruisme com d’humilitat. 

Com que la norma UNE especifica que s’han de corregir tots els errors lingüístics, 

siguin ortogràfics o gramaticals, s’ha decidit corregir també aquest matís lèxic 

per assegurar una bona comprensió del text.  

 

El repte traductològic, però, no s’acaba aquí, i és que la construcció de la frase 

en anglès no sona gens natural en castellà, tot i que tècnicament seria correcta. 

Traduïda literalment, “she is the most selfless person” seria “ella es la persona 

más humilde”. Amb una construcció com aquesta, una persona castellanoparlant 

de seguida trobaria a faltar un argument a l’oració. La persona més humil, d’entre 

quines persones? La més humil del concurs? La més humil de la convenció? La 

més humil del món? En anglès oral (informal), aquesta especificació és 

innecessària, però en castellà s’hauria d’incloure, cosa que es podria fer si no 

fos pel límit de caràcters per segon que es requereix en els subtítols. Així doncs, 

s’ha optat per canviar la construcció de la frase i decantar-se per un simple “Ella 

es muy humilde, por eso se lo merece tanto.” 
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Cas 4 

ORIGINAL People call me a stripper. A strip is a piece of fabric. You start with a 

strip of fabric and you just cut it up and turn it into something different. 

So we are strippers, and everybody's proud of it 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

La gent em diu stripper. Un strip és un tros de roba. Comences amb 

un strip de roba, i simplement el talles i el converteixes en una altra 

cosa. Així que som strippers, i tots n’estem orgullosos. 

SPO Me llaman bandera. 

Una banda es una tira de tela. 

Empiezas con una banda de tela / y la conviertes en otra cosa. 

Somos banderas / y estamos orgullosas de serlo. 

SPS Me llaman bandera. 

Una banda es una tira de tela. 

Empiezas con una banda / y la conviertes en otra cosa. 

Somos banderas / y estamos orgullosas de serlo. 

 

L’altre principal repte de traducció el trobem als subtítols del 178 al 181. En 

aquest fragment es fa un joc de paraules amb el mot “stripper” que es fa servir 

habitualment per referir-se a les persones que es desvesteixen públicament, 

però que també es podria entendre com “una persona que treballa amb ‘strips’”, 

que són trossos de tela. A l’hora de traduir-ho, això és problemàtic perquè tot i 

que la paraula estríper està naturalitzada i també es fa servir en castellà, la 

paraula strip no existeix, i el joc de paraules perdria el sentit.  

 

Per tant, s’ha hagut de buscar una altra paraula que també es pugui entendre de 

dues maneres: bandera. Una bandera és una insígnia, però també es podria 

entendre com una dona que treballa amb bandas (pel sufix -er/-era, que s’empra 

en les professions), ja que una banda pot ser una tira llarga de roba, igual que 

un strip. Així, s’ha pogut traduir el text amb un sentit semblant però amb un joc 

de paraules diferent. 

 

 

 



31 
 

Cas 5 

ORIGINAL This here, I was sick and my friends, my quilting friends, helped 

me and prayed for me. So that's what the geese represents. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Aquest d’aquí, estava malalta i els meus amics, els meus amics 

quilters, em van ajudar i van resar per mi. Això és el que 

representen les oques. 

SPO Esta, cuando estaba enferma, / mis amigos, 

mis amigos colcheros, / me ayudaron y rezaron por mí. 

Es lo que representan los gansos. 

SPS Cuando estaba enferma, mis amigos 

me ayudaron con esta / y rezaron por mí. 

Es lo que representan las grullas. 

 

Al subtítol 40 s’hi observa una altra qüestió: en aquest cas, es tracta d’una 

incorrecció lèxica. La Irene, una de les artistes dels quilts entrevistades, parla 

sobre un quilt que li van fer les seves amigues quan ella estava malalta, i que 

mostra un dibuix d’un conjunt de figures d’origami. Aquest quilt en qüestió es veu 

en pantalla, quan ella l’assenyala. La Irene parla d’‘oques’, però les figures 

d’origami que es veuen al quilt són en realitat gralles. Tot i que en cap moment 

no es diu en el curtmetratge, es pot suposar que aquestes figures d’origami fan 

referència a les famoses “mil gralles de paper”, que segons la llegenda japonesa 

et poden concedir qualsevol desig de part dels déus i que estan relacionades 

amb la salut i els desitjos de millora, ja que precisament els seus amics li van fer 

mentre resaven per ella perquè es curés d’una malaltia. A la SPO s’ha deixat la 

paraula ‘oca’, ja que és el que se sent a l’àudio. Però a la SPS s’ha de corregir, 

ja que aquest animal no és rellevant per a la trama, i la norma UNE ens indica 

que aquells errors que no comportin informació rellevant pel seguiment de la 

trama s’han de corregir.  

 

Se deben corregir las incorrecciones en el habla excepto cuando las palabras 

mal pronunciadas y las incorrecciones gramaticales o regionales conllevan 

información relevante para el seguimiento de la trama. (UNE, 2012) 
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Així doncs, s’ha canviat el mot per la paraula adequada: gralles (grullas en 

castellà). 

 

4.3.2 Reducció del text 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, la Norma UNE estableix un màxim de caràcters 

per segon en la SPS que està per sota del que generalment s’utilitza a la SPO. 

Així doncs, com que la SPS en aquest treball s’han fet a partir de la SPO inicial, 

hi ha hagut molts subtítols que s’han hagut d’escurçar forçosament. Com que 

aquesta ha estat la qüestió més recurrent en l’adaptació dels subtítols, 

s’esmentaran només alguns dels casos; aquells que realment han suposat un 

repte per a la correcta comprensió del text, i s’ha hagut de buscar una solució 

més creativa que simplement resumir el diàleg o elidir complements poc 

necessaris.  

 

Cas 6 

ORIGINAL I never thought I would even look at a quilt, but I live in quilt 

city. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Mai no vaig pensar que ni tan sols em miraria un quilt, però 

visc a la ciutat dels quilts. 

SPO No me gustaban las colchas, 

pero vivo rodeado de ellas. 

SPS Nunca me interesaron las colchas, 

pero vivo aquí. 

 

El primer repte es troba ja a la primera intervenció del curtmetratge, en el subtítol 

3. Es tracta d’un habitant que Padducah que indica que a ell mai no l’han 

interessat els quilts gens ni mica, però com que viu a la ciutat dels quilts, els té 

per totes bandes. Tota aquesta frase, a la SPO s’ha editat a una versió que, tot i 

que no és literal, sí que conserva el sentit de viure en un lloc on la popularitat 

dels quilts és molt gran, i un n’acaba sent un entès encara que no li interessi. 

Però aquesta solució, que funciona per la SPO, no és prou curta per la SPS, i 
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s’ha n’ha hagut de recórrer a una altra que encara faci la frase més curta: “Nunca 

me interesaron las colchas, pero vivo aquí”. Aquesta frase, fora de context, no 

s’entendria, però com que va precedida d’una escena de persones exposant els 

seus tapissos i tot seguit es parla de la “Setmana del Quilt” de Padducah i dels 

autobusos plens de gent que arriben per a l’ocasió, l’espectador s’adona de 

seguida del que vol dir l’entrevistat. Així doncs, en aquest cas, s’ha aprofitat el 

context de la intervenció per elidir informació que d’altra manera seria 

necessària.  

 

Cas 7 

ORIGINAL That’s what brought me to move here, the quilts. 

TRADUCCIÓ LITERAL Això va ser el que em va dur a mudar-me aquí, els quilts. 

SPO Lo que me incentivó a venir / fueron las colchas. 

SPS Vine aquí por las colchas. 

 

Un altre exemple de reducció que s’ha solucionat de manera diferent es troba 

una mica més endavant, al subtítol 33, quan una dona explica que tot i que és 

d’un altre estat, quan el seu marit es va jubilar van decidir mudar-se a Padducah 

específicament pels quilts. Per a la SPO, només ha calgut eliminar algunes 

paraules perquè fos més curta, però amb això no n’hi ha prou per a la SPS. En 

aquest cas, s’ha hagut de recórrer a canviar l’estructura sencera de l’oració per 

fer-la més simple: en comptes de “lo que me hizo venir fue” s’ha fet servir “vine 

aquí por”, que és més clara, concisa, i directa.  

 

Cas 8 

ORIGINAL If I’m not cooking, or cleaning, or doing laundry, I’m sewing. 

TRADUCCIÓ LITERAL Si no estic cuinant, o netejant, o fent la bugada, estic cosint. 

SPO Si no estoy cocinando, limpiando / o lavando estoy 

cosiendo. 

SPS Si no cocino, limpio / o lavo, coso. 
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Una altra solució recurrent per reduir subtítols és la de canviar els temps verbals 

compostos o perifràstics per temps simples. Per exemple, al subtítol 49, en una 

de les seves intervencions, una de les artistes dels quilts explica que quan no 

està fent feines de la casa, sempre cus. Per a la SPO s’ha pogut fer servir una 

versió bastant literal, però a la SPS s’havia de reduir. Una manera de fer-ho 

hauria pogut ser eliminant alguna de les accions que descriu la dona, ja que 

només són exemples i no caldria tenir-los tots tres per entendre el sentit del que 

diu. Però en aquest cas, hi ha una manera millor de reduir l’oració, que ens 

permet conservar més fidelment la frase original: canviar el present continuat pel 

present simple: “Si no cocino, limpio o lavo, coso”. És cert que es perd una mica 

la naturalitat del text, però és perfectament correcte, s’entén sense problemes, i 

permet cenyir-se als paràmetres de la Norma UNE, tant al número de cps com a 

la literalitat que es recomana buscar sempre.  

 

Cas 9 

ORIGINAL I’m running out of people that are having babies. I’m out 

promoting people to go have babies. I love making baby quilts. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Ja no em queda gent que tingui bebès. Estic encoratjant a la 

gent perquè tinguin bebès. M’encanta fer quilts per bebès. 

SPO En mi familia no hay niños. 

Estoy intentando que tengan. 

Me encanta lo de bebés. 

SPS En mi familia no hay bebés. / Ojalá tengan. 

(MUJER) Amo lo de bebés. 

 

Un altre exemple d’aquesta solució de canviar temps perifràstics per temps 

simples la podem veure més endavant, al subtítol 84, quan una senyora gran 

explica que a la seva família ja no hi ha nadons i que està intentant que se’n 

tinguin perquè li agrada molt teixir quilts per a nadons. A la SPO, s’ha pogut 

explicar de manera més natural, però també s’ha pogut resoldre per la SPS 

canviant el present continuat per la paraula “ojalá” i emprant el verb “amar”, que 

té un sentit similar i és més curt. Certament la intervenció resulta més artificial, 
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però, de nou, permet estar dins dels paràmetres obligatoris, és correcte i 

conserva el sentit. 

 

Cas 10 

ORIGINAL We collect rulers, we buy fabric like crazy, we don’t even know 

what we’re gonna do with it. We just stroke it, we have to have it. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Col·leccionem regles, comprem tela com bojos, ni tan sols no 

sabem què en farem. És només tocar-la, i ja l’hem de tenir. 

SPO Coleccionamos reglas, 

compramos telas a lo loco / sin saber cómo las usaremos. 

Las tocamos y las necesitamos. 

SPS [MUJER] Estamos siempre 

comprando telas a lo loco, / sin saber cómo las usaremos. 

Tenemos que tenerlas” 

 

Per tal d’aconseguir acatar les normes de cps, hi ha vegades que no hi ha més 

remei que eliminar part del text. Per exemple, una mica més endavant, en els 

subtítols 54, 55 i 56, una dona explica que la fascinació pels quilts de vegades 

porta la gent a comprar més material del que realment els cal, només pel fet de 

tenir-lo, com si es tractés més d’una afició de col·leccionar i recol·lectar. Aquesta 

intervenció no només és molt llarga pels segons que ocupa, sinó que, a més, 

com que la persona que la diu no apareix en pantalla en aquell moment, a la SPS 

s’ha d’afegir al subtítol una etiqueta per especificar qui la diu, de manera que 

encara es perden més caràcters. Així doncs, de vegades no es pot fer res més 

que eliminar part de la informació i deixar només la més rellevant perquè 

s’entengui el sentit. En canvi, a la SPO, tot i que s’han hagut d’emprar 

expressions més curtes, s’ha pogut conservar tota la informació del text original. 
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Cas 11 

ORIGINAL You keep trying all these different techniques, you wanna make more 

and more and… it takes over your entire life.  

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Vas provant les diverses tècniques que hi ha, i cada vegada en vols fer 

més i més i… t’acaba absorbint per complet. 

SPO Vas probando técnicas diferentes / y cada vez quieres hacer más. 

Te absorben para toda la vida. 

SPS Pruebas varias técnicas, / y quieres hacer más. 

Te absorbe por completo. 

 

Passa una cosa semblant a la següent intervenció, al subtítol 57, que fa que una 

explicació que en la versió original és molt natural i descriptiva quedi més freda i 

artificial a la SPS. Això fa perdre naturalitat al text, és cert, però segons la norma 

UNE, és preferible això que fer que els espectadors hagin de llegir el subtítol una 

mica més ràpidament.  

 

Cas 12 

ORIGINAL And the rest is history. 

And here we are. 

TRADUCCIÓ LITERAL I la resta és història. 

I aquí estem. 

SPO -Aquí estamos. 

-El resto es historia. 

SPS El resto es historia. 

 

Altres vegades s’ha d’aprofitar quan dues intervencions de persones diferents 

diuen pràcticament el mateix a la vegada, per deixar-ne només una. Per 

exemple, al subtítol 80, hi ha una escena en què dues artistes dels quilts 

expliquen com es van conèixer i van començar a treballar juntes, i quan acaben 

l’explicació una diu “And the rest is history”, mentre que l’altra comenta “And here 

we are”. En aquest cas, s’ha optat per deixar només una de les dues 
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intervencions (Y el resto es historia), ja que l’altra no aporta cap mena 

d’informació addicional i això permet estar dins del límit de caràcters.  

 

Cas 13 

ORIGINAL Have you seen any of the quilts? 

No, I have not, other than on TV. 

TRADUCCIÓ LITERAL Has vist algun dels quilts? 

No, no els he vist, a banda de per la TV. 

SPO ¿Has visto alguna colcha? 

No. Solo en la televisión. 

SPS [PRESENTADORA] ¿Las has visto? 

Solo por televisión. 

 

Una altra bona manera de reduir els textos és fer ús de les pronominalitzacions. 

Paraules llargues o complements sencers es poden substituir per mots molt més 

breus. En podem veure un exemple als subtítols 92 i 93, quan la presentadora 

del curt entrevista un conductor d’autobús que porta artistes dels quilts amunt i 

avall de Padducah. Ella li pregunta si ha vist els quilts i ell li respon que no, que 

només els ha vist per televisió. A la SPO s’ha pogut traduir força literalment, com 

es veu al quadre, però per a la SPS s’ha hagut de recórrer a la pronominalització 

perquè, de nou, les etiquetes presenten una dificultat afegida, ja que ocupen 

molts dels caràcters de què es disposa.  

 

Ara bé, aquesta última traducció podria portar a confusió, perquè es podria 

entendre que la presentadora pregunta per les dones que viatgen en l’autobús 

(“¿Las has visto?”). Per sort, tan bon punt el conductor menciona que “només ho 

ha vist per televisió”, es mostra en pantalla el programa del qual està parlant, The 

Quilt Channel (El canal del quilt), i ja queda clar que estaven parlant dels teixits i 

no de res més. Si no hi hagués aquesta escena, probablement s’hauria de buscar 

alguna solució diferent.  
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Cas 14 

ORIGINAL Do you want me to put my dark sunglasses on, ‘cause then I’ll 

look cooler? Well, they always say not. Like car dealers too, they 

don’t let them wear sunglasses. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Vols que em posi les ulleres de sol fosques, i així semblaré més 

guai? Bé, sempre diuen que no. Als venedors de cotxes també, 

no els deixen dur ulleres de sol. 

SPO ¿Me pongo las gafas? / Así parezco más guai. 

Siempre dicen que no. / Como a los vendedores de coches, 

tampoco les dejan. 

SPS ¿Me pongo gafas? / Así parezco guai. 

No me dejan. / Los vendedores de coches 

tampoco pueden. 

 

L’escena comença als subtítols del 95 al 97, quan tots dos es preparen perquè 

els gravin i la Linda pregunta si es pot posar les ulleres de sol, però li diuen que 

no i ella mateixa explica que normalment no t’ho deixen fer quan et graven. Tot 

això és una conversa entre ells dos, no pas dirigida a l’espectador, així que parla 

de pressa i sense preocupar-se de la correcció. I passa tota en un pocs segons. 

A la SPO s’ha pogut deixar, com sempre, força semblant, amb unes poques 

modificacions. Però, com normalment, s’ha hagut de reduir encara més a la SPS 

i això fa que es perdi naturalitat i, en part, que potser no s’acabi d’entendre gaire 

bé que el comentari sobre els venedors de cotxes és només un exemple aleatori 

i que no té res a veure amb ells., Però aquesta és la solució més literal que s’ha 

pogut trobar que compleixi amb els paràmetres de llargada.  
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Cas 15 

ORIGINAL One of my favourite things that happens is when somebody walks 

up and says “Hey, I’ve been to the show for 20 years, or 25 years, 

or 28 years, and I’ve watched you every, every year”. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Una de les meves coses preferides és quan algú se m’acosta i em 

diu “Ei, segueixo el xou des de fa 20 anys, o 25 anys, o 28 anys, i 

et veig cada, cada any”. 

SPO Uno de mis momentos favoritos es oír: 

“Llevo mucho tiempo / siguiendo el programa, 

25 o 28 años, 

y lo veo cada año”. 

SPS Lo que más me gusta es oir: 

“Llevo tiempo / siguiendo el programa, 

25 o 28 años, 

lo veo cada año”. 

 

Tot seguit, als subtítols del 100 al 103, l’Alan explica a la càmera que li encanta 

que la gent li digui que porta molts anys seguint el programa. Es tracta d’una 

frase improvisada i molt natural, que conté elements gramaticals molt informals 

(“una de les coses”, “és quan”, les repeticions innecessàries per emfatitzar, etc.) 

i que perd la naturalitat del moment quan s’hade subtitular. A la SPO s’ha 

subtitulat elidint la meitat del text, i es perd l'èmfasi que fa l’Alan en la quantitat 

d’anys que fa que els segueixen alguns espectadors, però es conserva el sentit 

general de l’explicació. A la SPS, això encara queda més forçat, però també 

s’acaba aconseguint malgrat la reducció.  
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Cas 16 

ORIGINAL Before we were on the internet, it was, “I was gonna stay at this 

one motel, but they didn’t have the Quilt Channel, so I left and 

went somewhere else”. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Abans que fóssim a internet, era com “M’anava a quedar en 

aquest motel, però no tenien el Quilt Channel, així que me n’he 

anat a un altre lloc”. 

SPO Antes de Internet, nos decían: / “me quedaría en este hotel, 

pero no tienen el Canal / de las Colchas. Me voy”. 

SPS Antes de Internet, nos decían: / “me gusta el hotel, 

pero no tienen el Canal / de Las Colchas”. 

 

El mateix passa amb la seva frase següent (subtítols 105 i 106), que perd 

naturalitat i l’estil informal, perquè, a banda de ser massa llarga, el que diu no és 

gramaticalment correcte, tot i que es podria considerar acceptable en anglès en 

un diàleg oral informal (l’ús de l’expressió “it was” / “era com”).  

 

En aquesta intervenció, l’Alan explica el que feia la gent, però ho fa en estil 

directe, recreant la parla d’algun espectador del programa que li devia haver 

explicat aquesta anècdota en algun moment del passat. Però com que per fer els 

subtítols s’ha de retallar text i corregir la gramàtica, no es pot deixar literal. Tot i 

això, s’ha donat prioritat a conservar l’estil directe de l’explicació, perquè és molt 

expressiva, i a més l’Alan també canvia el to de veu quan interpreta una altra 

persona quan parla, i això s’ha de reflectir en els subtítols (pensant en les 

persones que tenen un grau menor de sordesa o que fan servir ajuts auditius, 

perquè això és quelcom que notarien).  

 

La SPO ha quedat així: Antes de Internet, nos decían: “me quedaría en este 

hotel, pero no tienen el Canal de las Colchas. Me voy”. La part de “antes de 

Internet” queda una mica forçada i s’ha de sobreentendre que es refereix a 

“abans que el programa estigués disponible per internet”, però s’havia de 

mantenir per explicar d’alguna manera que això només succeïa en el passat, 
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quan no hi havia més remei que recórrer al televisor per veure el programa, i per 

això s’ha conservat la menció. Una altra qüestió en aquests subtítols és aquest 

“nos decían” generalitzat, que no és exactament el que diu l’Alan, sinó el que 

s’ha inferit. Ve d’un problema de correcció d’aquest “it was” o “it was like” de 

l’original, que es fa servir sovint en l’anglès oral informal per expressar en veu 

alta pensaments en estil directe en comptes d’explicar-los en estil indirecte. 

Precisament per aquest motiu, perquè és una expressió en veu alta de 

pensaments, s’ha decidit canviar aquest “it was” pel verb “nos decían”, que seria 

el més correcte gramaticalment en aquesta frase.  

 

A la SPS encara s’ha hagut de reduir més. Els problemes que es té amb l’SPO 

encara hi són, però a més s’hi afegeix el fet que s’ha d’eliminar el “me voy” final, 

per la qual cosa no s’acaba d’entendre que la persona decideixi marxar a un altre 

hotel; només que el fet que no hi hagi el Quilt Channel li resulta una molèstia.  

 

Cas 17 

ORIGINAL The Quilt Channel was started in 1990 by Terry Schmidt, Linda’s 

husband. Unfortunately, Terry passed away in 2010. So part of why 

we do this is a love for the quilters and quilts themselves, but also as 

a legacy to Terry. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

El Quilt Channel el va començar el 1990 en Terry Schmidt, el marit de 

la Linda. Lamentablement, en Terry va morir el 2010. Així que en part 

el que fem és per amor als artistes dels quilts i als mateixos quilts, 

però també en memòria d’en Terry. 

SPO El Canal de Las Colchas lo empezó / en 1990 Terry, el marido de 

Linda. 

Por desgracia, Terry murió en 2010. 

En parte lo hacemos por / amor a las colchas y a los colcheros, 

y en memoria de Terry. 

SPS El canal lo empezó en 1990 Terry, / el marido de Linda. 

Por desgracia, murió en 2010. 

Lo hacemos por amor a las colchas / y a los colcheros, 

y en memoria de Terry. 
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Seguint amb la intervenció de l’Alan i la Linda, tot seguit (als subtítols del 113 al 

116) ens fan una explicació de com va començar el seu canal sobre els quilts, 

que s’ha hagut d’editar moltíssim fent servir diverses tècniques.  

 

A l’original en anglès, ens expliquen que el programa el va començar el difunt 

marit de la Linda i que en part el segueixen en memòria a ell. Això és una 

explicació molt llarga i emotiva, i a l’hora de fer els subtítols en castellà, fins i tot 

a la SPO s’ha de perdre part de l’emotivitat i la delicadesa de la intervenció per 

tal que el significat prevalgui tot i la reducció del text. En aquest cas, es fa elidint 

algunes parts de l’explicació i modificant la resta per tal que el missatge es pugui 

transmetre amb menys paraules. La SPS és encara més concisa i directa al gra, 

de manera que resulta força més sintètica i inexpressiva que l’original, però es 

transmet tota la informació necessària per tal que s’entengui el text.  

 

Cas 18 

ORIGINAL Don’t leave me, we’re a team, remember? 

You’re faster than me. You’re older and faster. 

TRADUCCIÓ LITERAL No m’abandonis, som un equip, recordes? 

Ets més ràpid que jo. Ets més gran i més ràpid. 

SPO No me abandones, somos un equipo. 

Eres más rápido que yo. / Mayor y más rápido 

SPS No me abandones. 

Eres mayor y más rápido que yo. 

 

A l’escena següent, als subtítols 120 i 121, en canvi, tota la informació pertinent 

apareix en pantalla, però a causa de la reducció del text, es crea una ambigüitat 

pragmàtica en la SPS.  

 

A l’original, es veu com la Linda camina cap a l’entrada del recinte mentre l’Alan 

queda enrere, i ell es queixa, a la qual cosa ella respon You’re faster than me. 

You’re older and faster, volent dir que no hi ha manera que l’abandoni, perquè la 
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pot atrapar fàcilment. Aquest sentit de la resposta, que infereix que no pot deixar-

lo enrere, es pot conservar a la SPO (No me abandones, somos un equipo. / 

Eres más rápido que yo. Mayor y más rápido), però es difumina una mica en la 

SPS, en què no hi ha més remei que elidir part de la queixa de l’Alan i eliminar 

la duplicació de la resposta de la Linda (No me abandones. / Eres mayor y más 

rápido que yo). En aquesta adaptació, es podria inferir correctament que la Linda 

no creu que pugui avançar-lo, per la qual cosa es pot considerar una solució 

correcta, però tal i com està escrita es crea una ambigüitat: Eres mayor y más 

rápido que yo es podria entendre també com un motiu pel quan no hi fa res que 

l’abandoni (ja ets grandet i et pots valdre perfectament per tu mateix), quan en 

realitat el que està dient és que no podria abandonar-lo ni que volgués, cosa que 

queda molt més clara quan les frases s’observen en tot el seu context. Això es 

podria evitar tallant la resposta d’una altra manera, per exemple Pero si eres más 

rápido que yo, que conservaria el sentit, però perdria la gràcia de la frase: que 

tot i ser més gran, l’Alan està en més bona forma. Així doncs, s’ha considerat 

que era important conservar aquest sentit tot i la possible ambigüitat pragmàtica 

de la resposta.  
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Cas 19 

ORIGINAL Welcome to AQS QuiltWeek. Be sure to visit all five vendor areas, 

including the expo center, the first and second floor of the 

convention center and the dome pavilion. And don’t forget to hop 

on the downtown trolley, to shop the vendors on Kentucky Avenue. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

Benvinguts a la Setmana del Quilt de l’AQS. Assegureu-vos de 

visitar les cinc àrees de venda, incloent el centre d’exposició, el 

primer i el segon pis del centre de convencions i el pavelló de les 

bòvedes. I no us oblideu de pujar al carrilet del poble per anar a 

comprar a les botigues de l’avinguda Kentucky. 

SPO Bienvenidos a la semana de la colcha. 

Asegúrense de visitar / las zonas de venta y la exposición. 

El primer y el segundo piso / y el pabellón de la cúpula. 

Y no se olviden de pasar 

por las tiendas de la calle Kentucky. 

SPS (ALTAVOZ) La semana de la colcha. 

Asegúrense de visitar / las zonas de venta, 

todos los pisos / y el pabellón de la cúpula. 

No olviden visitar 

las tiendas de la calle Kentucky. 

 

La següent reducció de la qual s’ha de parlar és la d’un text que s’anuncia per 

megafonia i que informa els assistents de l’esdeveniment de tot el que es pot fer 

a la Setmana del Quilt (subtítols del 124 al 128). No és una informació 

indispensable per entendre el curt, però sí que és interessant per veure la 

magnitud de l’esdeveniment.  

 

Mirant l’original en anglès, ja es veu que és impensable poder posar tota aquesta 

informació als subtítols. A la SPO només s’ha hagut de resumir una mica la 

informació i passar per alt alguns serveis, com el del carrilet, que no és gaire 

greu. Però a la SPS, encara s’ha hagut de reduir més i perd bastant el sentit de 

les dimensions de l’esdeveniment. De tota manera, i com ja hem comentat 

abans, aquesta informació que s’ha retallat no és absolutament necessària per 
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a la comprensió del curt, així que s’ha donat prioritat a retallar el text i que sigui 

fàcilment llegible.  

 

Cas 20 

ORIGINAL It was done by a lady in Ann Arbor, Michigan. 

TRADUCCIÓ LITERAL El va fer una dona d’Ann Arbor, Michigan. 

SPO La hizo una chica / de Ann Arbor, Michigan. 

SPS La hizo una mujer de Michigan. 

 

Altres vegades, però, reduir el text no costa pas gens, i de fet ajuda que les frases 

quedin més senzilles i naturals, o fan que es desprenguin de redundàncies, 

repeticions o informacions que no aporten res a l’audiència del país de la llengua 

d’arribada. Per exemple, al subtítol 136 s’elideix la localitat de procedència de 

l’artista i es deixa només l’estat del qual forma part, cosa que resulta molt més 

natural i ja aporta tota la informació que necessitem (perquè difícilment a una 

persona castellanoparlant li dirà res la localitat d’Ann Arbor).  

 

Cas 21 

ORIGINAL I used stars because stars are wonderful. 

TRADUCCIÓ LITERAL Vaig fer servir estrelles perquè les estrelles són 

meravelloses. 

SPO Elegí estrellas porque / las estrellas son magníficas. 

SPS Elegí estrellas / porque son magníficas 

 

Un altre exemple de reducció que ajuda a la normalització del text és la del 

subtítol 147, en el qual, a la SPS, s’evita la repetició de la paraula “estrelles” i el 

resultat és encara més natural que a l’àudio. 
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Cas 22 

ORIGINAL What I really am most proud of is when people come up and say 

they made their first quilt and it changes their life. 

TRADUCCIÓ 

LITERAL 

El que em fa sentir més orgull és quan la gent s’acosta i em diu 

que han fet el seu primer quilt i que els ha canviat la vida. 

SPO Lo que más me enorgullece 

son aquellas personas que me dicen: 

“hacer colchas / me ha cambiado la vida”. 

SPS (ELEANOR) Lo que me enorgullece 

es que me digan: 

“hacer colchas / me ha cambiado la vida” 

 

Normalment, és clar, la reducció no millora les intervencions, però per sort en 

ocasions les frases només s’han de parafrasejar o reordenar perquè ocupin 

menys espai. De vegades només cal fer un canvi d’estil directe a indirecte, o a la 

inversa, per tal de fer el subtítol més curt.  

 

Això passa per exemple als subtítols del 192 al 194, on l’Eleanor Burns, una 

celebritat dels quilts, comenta que el que més l’enorgulleix és sentir gent dir que 

fer quilts li ha canviat la vida. En aquest cas, per poder acurtar la frase s’ha 

canviat l’estil indirecte de l’explicació per un estil directe, en tots dos subtítols. En 

totes dues subtitulacions es perd una mica el matís del primer quilt (que es 

relaciona amb una persona primerenca en l’art dels quilts), però es conserva 

prou bé el sentit general de l’original.  
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Cas 23 

ORIGINAL -Do you remember him? 

-You come with her every year. 

TRADUCCIÓ LITERAL -Et recordes d’ell? 

-Vens amb ella cada any. 

SPO -¿Te acuerdas de él? 

-Cada año venís juntos. 

SPS -¿Le recuerdas? 

- Siempre venís juntos. 

 

El mateix passa amb el subtítol següent (subtítol 196), que només cal 

parafrasejar una mica però conserva el mateix sentit. A l’original una dona li 

pregunta a l’Eleanor Burns si recorda el seu acompanyant, i ella respon que sí, 

que el recorda perquè l’acompanya cada any a l’esdeveniment. A la SPO només 

s’ha modificat la segona frase, però a la SPS s’han parafrasejat totes dues 

oracions i conserven el mateix sentit (-¿Le recuerdas? - Siempre venís juntos).  

 

4.3.3 Etiquetes 

 

Com s’ha comentat anteriorment, la SPS està més limitada de caràcters que la 

SPO, i el fet d’haver de posar etiquetes també hi influeix, i fa que en alguns casos 

s’hagi de reduir encara més el text. Però a banda de les reduccions, les etiquetes 

també poden presentar alguns reptes o dubtes en si mateixos, com s’observarà 

en detall a continuació. 
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Cas 24 

ORIGINAL Down, down, down. 

No, no, no. 

TRADUCCIÓ LITERAL Avall, avall, avall, 

No, no, no. 

SPO -Hacia abajo, abajo. 

-No, no, no. 

SPS (MUJER) Abajo. 

(MUJER) No, no. 

 

Al subtítol 14 es poden escoltar dues dones conversant entre elles, que no 

apareixen en pantalla i que no es pot deduir qui són. A la SPO s’han posat dos 

guions a les intervencions, però a la SPS s’havia de trobar una altra manera 

d’indicar que les veus són femenines i que pertanyen a dues persones diferents.  

 

Si es tractés de persones amb un paper més rellevant al llarg del curtmetratge, 

s’hauria pogut posar el seu nom, ja que generalment s’identifica tothom que 

s’entrevista. En aquest cas, però, es tracta de dues persones aleatòries que 

estan muntant l’exposició de l’esdeveniment, i el seu nom no es menciona enlloc. 

A falta de poder indicar-ho, ja que no es pot observar cap característica a part de 

la veu que les diferenciï, després d’investigar possibles solucions, s’ha optat per 

posar la mateixa etiqueta ambdues vegades ((MUJER) Abajo. / (MUJER) No, 

no). 

 

Cas 25 

ORIGINAL It’s A. Q. S. Quiltweek 

TRADUCCIÓ LITERAL És la Setmana del Quilt de la Societat de Quilters 

Americana. 

SPO Es la semana de la colcha. 

SPS (PRESENTADOR) Empieza ya. 
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Anteriorment, s’havia parlat del subtítol número 92 (cas 13), en què el fet d’haver 

d’afegir l’etiqueta (PRESENTADORA) al subtítol obligava a retallar força el text. 

Aquesta mateixa qüestió la trobem moltes altres vegades al llarg del 

curtmetratge.  

 

Per exemple, al subtítol 6, la veu en off del presentador de l’esdeveniment dona 

la benvinguda als assistents a la Setmana del Quilt de la Societat de Quilters 

Americana. A la SPO s’ha pogut traduir per Es la semana de la colcha, en què 

no es menciona la societat organitzadora de l’esdeveniment, però no és 

necessari perquè no és una informació rellevant. Tot i així, a la SPS s’ha de 

tornar a afegir l’etiqueta del presentador, que ocupa 13 caràcters i, per tant, s’ha 

de reduir molt el text. A la SPS s’ha hagut de deixar simplement com a 

(PRESENTADOR) Empieza ya, i que se sobreentengui que es refereix a 

l’esdeveniment de la Setmana dels Quilts.  

 

A la resta de subtítols on s’ha hagut de posar etiquetes (32 en els quals això hagi 

limitat tant el nombre de caràcters que s’hagi hagut de reduir el text) les paraules 

de les etiquetes no eren massa llargues i per tant no posaven problemes greus, 

però en els dos casos dels presentadors sí que s’ha hagut de buscar solucions 

més creatives.  

 

Cas 26 

ORIGINAL Five, four, three, two, one. 

TRADUCCIÓ LITERAL Cinc, quatre, tres, dos, un. 

SPO Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 

SPS (A LA VEZ) Cuatro, tres, dos, uno. 
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Cas 27 

ORIGINAL For forty years. 

TRADUCCIÓ LITERAL Durant 40 anys. 

SPO Durante 40 años. 

SPS (A LA VEZ) durante 40 años. 

 

Cas 28 

ORIGINAL Yes! 

TRADUCCIÓ LITERAL Sí! 

SPO ¡Sí! 

SPS (TODOS) ¡Sí! 

 

En alguns casos, però, no és només una sola persona qui fa la intervenció, sinó 

que dues o més persones poden parlar a la vegada. En aquests casos, no es 

posa els noms de totes les persones, ja que això reduiria massa els caràcters de 

què es disposa per al text, i s’ha d’optar per altres marques més reduïdes. Per 

exemple, als subtítols 156 i 162, en què dues persones diuen el mateix a la 

vegada, s’ha posat l’etiqueta (A LA VEZ), mentre que al subtítol 184, en què és 

un grapat de gent exclamant la vegada s’ha optat per l’etiqueta (TODOS). 

 

4.3.4 Efectes sonors 

 

A vegades un es pot trobar amb reptes derivats d’algun efecte sonor del vídeo 

que no es pugui sobreentendre, com passa en el cas següent: 
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Cas 29 

ORIGINAL Oh, my favourite part of the day. I get to use my 

automatic… Yay! 

TRADUCCIÓ LITERAL El meu moment preferit del dia, poder utilitzar 

l’automàtic… ue! 

SPO Mi parte favorita, poder usar... 

SPS Me encanta el mando automático. 

¡Olé! 

 

Al subtítol 118, hi ha una escena molt còmica de la Linda, a qui li fascina poder 

tancar el cotxe a distància amb el comandament. A la SPO no hi ha gaire 

problemàtica, només s’ha de resumir una mica el text, però a la SPS hi trobem 

un repte afegit: el “clic” que fa el cotxe en tancar-se no se sobreentén, perquè el 

cotxe no surt a la imatge i no se sap a què es refereix. Així doncs, s’ha hagut de 

canviar el que diu la Linda perquè s’entengui que l’aparell que té a la mà és la 

clau comandament. A més, s’ha afegit l’onomatopeia traduïda en castellà perquè 

no es pot sobreentendre. 

 

4.3.5 Problemes tècnics 

A banda dels reptes relacionats amb el contingut dels textos, hi ha hagut algunes 

altres dificultats relacionades amb les limitacions del programa Subtitle 

Workshop. 

Un d’aquests problemes ha estat a l’hora d'incrustar la SPS, ja que seguint el 

mateix procediment que amb la SPO el programa no detectava el color i, en 

comptes de mostrar el subtítol en color, mostrava el codi de color i el subtítol en 

blanc. Per solucionar-ho ha calgut desar l’arxiu de subtítols en format SSA en 

comptes de SRT. 

Una altra dificultat recurrent ha estat que, segons la norma UNE, els subtítols 

que aportin informació referent a efectes sonors han d’anar situats a la part 

superior dreta de la pantalla, però amb el programa de subtitulació utilitzat això 
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no és possible, així que s’han hagut de deixar a la part inferior central de la 

pantalla, com si fos un subtítol més, cosa que podria dificultar-ne la identificació. 

La resta de dificultats estan relacionades amb els inserts: 

 

Cas 30 

ORIGINAL A FILM BY OLIVIA LOOMIS MERRION 

TRADUCCIÓ LITERAL UN FILM D’OLIVIA LOOMIS MERRION 

SPO UN CORTOMETRAJE DE / OLIVIA LOOMIS 

MERRION 

SPS UN CORTOMETRAJE DE / OLIVIA LOOMIS 

MERRION 

 

Al subtítol 2 apareix un insert en pantalla que s’ha de traduir. Com s’ha explicat 

abans, aquest programa no deixa moure els subtítols de lloc, així que la traducció 

d’aquest subtítol tapa l’insert en l’idioma original. En aquest cas, no és cap 

problema greu perquè es manté la informació, però no sempre és així, com veiem 

en els dos exemples següents:  

 

Cas 31 

ORIGINAL you get to live in Paducah where the quilts are." 

INSERT: LOCAL QUILTING TEAM 

TRADUCCIÓ LITERAL de poder viure a Paducah, on hi ha els quilts. 

INSERT: EQUIP LOCAL DE QUILTING 

SPO en Paducah, la ciudad colchera" 

SPS en Paducah, la ciudad colchera" 
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Cas 32 

ORIGINAL It's fabric but it looks / like an oil painting 

INSERT: QUILTING BEST FRIENDS 

TRADUCCIÓ LITERAL És tela, però sembla pintura a l’oli. 

INSERT: MILLORS AMIGUES DE QUILTING 

SPO Es tela pero parece pintura al óleo. 

SPS Parece pintura al óleo. 

 

En els subtítols 35 i 62, hi ha una intervenció que apareix a la mateixa vegada 

que hi ha un insert. La solució ideal en aquests casos seria, en primer lloc, 

canviar l’idioma de l’insert incrustat i, en segon lloc, dislocar el subtítol del text 

oral a la part superior de la pantalla. Però Subtitle Workshop no permet fer cap 

de les dues coses i per tant, s’ha d’escollir entre traduir l’insert o bé subtitular el 

text oral (perquè només es disposa de l’espai inferior central). En ambdós casos 

s’ha prioritzat el diàleg, ja que conté més informació rellevant que no pas l’insert 

i, per tant, el contingut informatiu de l’insert no s’ha pogut conservar. 

 

4.4 Crítica de la norma UNE i resultats del treball 

 

4.4.1 Crítica de la norma UNE 
 

Després de realitzar la SPS s’ha observat una sèrie de dificultats que han sorgit 

a causa del seguiment de les pautes que indica la norma UNE. És per això que 

s’han anat apuntant i es presenten ara a tall de crítica per a una possible futura 

revisió i millora d’aquesta norma. 

 

Tot i l’exhaustivitat de la norma UNE i la voluntat per fer que l’experiència per als 

espectadors sords sigui el més semblant possible a la dels oients, és evident que 

hi ha alguns punts millorables, altres que no es tenen en compte (o se n’hi tenen 

poc) i altres en què les decisions que s’ha pres podrien ser discutibles.  
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Per començar, la norma UNE està clarament orientada a continguts del format 

de pel·lícules i sèries de televisió. L’únic que diu dels directes és que la 

subtitulació s’hauria d’acostar tant a aquestes normes com sigui possible (que a 

la pràctica això és gens). En els directes i semidirectes, el subtitulador no pot 

comptar caràcters, no té temps per reformular oracions, és pràcticament 

impossible l’ús de colors i només pot pensar en els efectes sonors en el cas que 

no hi hagi cap diàleg per transcriure en aquell moment. Evidentment, en el cas 

de la subtitulació automàtica, aquestes pautes ni tan sols són plantejables.  

 

Però el problema no és només amb els directes; també ho és amb els suports 

audiovisuals que no s’adeqüen al format de pel·lícula o sèrie de televisió. En el 

cas d’aquest treball, per exemple, s’ha fet la subtitulació d’un curtmetratge 

documental. I la norma UNE, tot i que menciona els documentals, ho fa de 

manera breu, incompleta i sense entrar en detalls. Parla, per exemple, de dos 

tipus diferents de documentals: aquells que estan totalment narrats per una veu 

en off, i aquells que són en format entrevista, en què el narrador fa preguntes 

que els entrevistats responen.  

 

EJEMPLO 2 Los documentales presentan varios formatos: 

 un único presentador con voz en off: como sólo hay una voz se elige la 

combinaicón de color blanco sobre negro, que es la que mejor se lee; 

 un presentador e intervenciones de otra clase: hay ciertos documentales en los 

que hay un presentador que entrevista a varias personas o presenta a varios 

personajes. En un programa así se pone al presentador (personaje fijo) en 

amarillo sobre negro y al resto en blanco. Algunos ejemplos de programas de 

este tipo son documentales de vida salvaje, científicos, testimoniales, etc. (UNE. 

2012) 

 

Però aquests no són els dos únics formats de documentals: hi ha documentals 

en què no hi ha narrador ni entrevistador, i diferents persones simplement 

expliquen els seus coneixements o experiències; hi ha documentals en què, tot i 

haver-hi entrevistador, aquest s’elimina completament del documental, i s’hi 

deixen només les respostes; hi ha documentals parcialment actuats, en què hi 

ha fragments de veu en off i escenes amb actors, etc. Tot això no es té en compte 

i, per tant, no hi ha cap mena de directriu pel que fa, per exemple, a l’ús de colors. 
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Es diu que en els documentals en format d’entrevistes, el narrador s’ha de 

subtitular utilitzant el color groc, i la resta, en blanc. Però què passa si no hi ha 

narrador, o s’ha elidit, com és en el cas d’aquest treball? Es deixa tot 

completament en blanc, quan existeix la possibilitat de posar colors? 

S’adjudiquen colors? Com? Els documentals no acostumen a ser com les obres 

de ficció, en què hi ha un protagonista i dos o tres secundaris principals, sinó que 

normalment tothom que hi intervé té una quantitat de diàleg força equitativa. 

Quina seria la millor manera de procedir, aleshores? 

 

Un altre punt que seria millorable, especialment en el cas dels documentals o de 

materials audiovisuals on molts personatges tenen una quantitat més o menys 

equilibrada d’intervencions, és la quantitat de colors que es permet fer servir. La 

norma UNE només en menciona cinc (comptant el blanc genèric), i no hi ha cap 

motiu evident per no fer ús de més colors quan aquests estan a l’abast del 

subtitulador. Tant els oients com les persones sordes són capaces de distingir 

entre més de cinc colors, i això ajudaria molt a la comprensió dels diàlegs, 

especialment quan parlen moltes persones.  

 

Una altra qüestió seria per què els subtítols per a sords han de ser més curts que 

els subtítols per a oients. És cert que hi ha persones amb més rapidesa lectora 

que d’altra, però això passa tant amb els oients com amb els sords. Si en general 

es considera que l’oient mitjà pot seguir correctament un subtítol d’entre 15 i 19 

cps (quan l’àudio és en una llengua que no coneix), per què no ho hauria de 

poder fer una persona sorda?  

 

Bé, com s’ha mencionat abans en el marc teòric, en general es considera que la 

capacitat lectora de les persones sordes és menor que la dels oients. Però 

aquesta afirmació és força criticable. Del que probablement estan parlant els 

estudis que arriben a aquestes conclusions és de persones amb un grau profund 

de sordesa que utilitzen la llengua de signes com a llengua materna, i que no 

han après la llengua escrita de la mateixa manera que els oients, i no la tenen 

tan integrada a la seva vida. Aquestes persones tenen efectivament una 

comprensió lectora probablement menor que els oients. Però, com s’ha 

mencionat també, no totes les persones sordes ho són en la mateixa mesura. 
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Moltes persones amb algun grau de sordesa lleu o moderat han rebut la mateixa 

educació que els oients i la seva capacitat lectora és igual, si no millor, que la de 

la majoria de la població, i aquestes persones poden seguir perfectament uns 

subtítols de la mateixa llargada que els de la SPO, tot i que segueixen 

necessitant les identificacions de personatge i d’efectes sonors per poder seguir 

el material audiovisual de manera òptima. 

 

Subtitular amb aquestes restriccions de caràcters per segon estipulats a la norma 

UNE dificulta la feina del subtitulador, però no només això, també dificulta la 

comprensió del material audiovisual per part del receptor, per dos motius: primer, 

perquè s’ha de reduir tant el diàleg que es perden molts significats i matisos, i 

segon, perquè el que se subtitula no es correspon amb el que l’espectador podria 

seguir, ja sigui visualment (per lectura de llavis) o auditivament (moltes persones 

fan servir l’ajuda d’algun aparell, com audiòfons o implants). Però sembla que la 

norma UNE estigui feta específicament per persones amb un grau de sordesa 

absolut i que no portin cap ajuda auditiva, quan aquests casos no són els 

generals. És veritat que la finalitat d’aquestes adaptacions és l’accessibilitat a 

tothom, però també s’ha de considerar el fet que es pot estar perjudicant les 

persones amb problemes auditius més lleus.  

 

Quan es fa SPS intralingüística, com podria ser el cas de la SPS en anglès, la 

SDH (Subtitling for the Deaf and Hard of Hearing), sol ser molt literal. Un exemple 

d’això es pot observar a la plataforma Netflix: la seva guia de SDH ja menciona 

que s’ha de prioritzar la literalitat a la correcció gramatical o a la facilitació de la 

lectura fins a nivells problemàtics per a la correcta comprensió del text.  

 

I.1. Accuracy of content 

 Include as much of the original content as possible. 

 Do not simplify or water down the original dialogue. 

 Where content has been dubbed into English, please refer to the dubbing script 

or dubbed audio as the basis for the SDH file and ensure that the two match as 

much as reading speed and timings allow. 

 Truncating the original dialogue should be limited to instances where reading 

speed and synchronicity to the audio are an issue. 
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 When editing for reading speed, favor text reduction, deletion and condensing 

but do not paraphrase. 

 Transcription of the source language should follow the word choice and sentence 

order of the spoken dialect. Slang and other dialectal features should not be 

changed. (Netflix, 2021) 

 

La SPS en llengua castellana o catalana no pot ser una transcripció literal de 

l'àudio que l'acompanya si es seguiexen els paràmetres que indica la norma 

UNE. És per això que moltes vegades no se seguieixen. En el cas que la persona 

sorda pugui entendre l'àudio, ja que no té una sordesa profunda o utilitza eines 

de suport com els audiòfons o els implants, uns subtítols que no són literals no li 

permeten seguir l'àudio o la lectura labial en condicions. Apostar per la correcció 

gramatical del contingut subtitulat suposa també que l'experiència viscuda en 

llegir els subtítols és diferent que la d'escoltar només l'àudio, ja que, per exemple 

en el cas d'una peça de ficció, el que diuen els personatges no és tan genuí. 

 

A més a més, tot i que la norma UNE és bastant comprensiva amb algunes 

limitacions tècniques (com ara la falta símbols) no ho és tant amb altres aspectes. 

Per exemple, la norma és molt estricta amb el fet que els efectes sonors 

apareguin descrits a la part superior de la pantalla, quan en realitat aquesta opció 

no és possible en molts programes de subtitulació (especialment els gratuïts, 

com el que s’ha utilitzat per fer aquest treball).  

 

Finalment, també trobem algunes directrius que es contradiuen, especialment a 

l’apartat de criteris editorials i divisió de línies. Per exemple, es diu que no 

s’hauria de separar sintagmes nominals i, a la vegada, que els nexes s’haurien 

d’escriure en la línia inferior (quan els nexes es fan servir per unir paraules d’un 

mateix sintagma), o que no s’han de separar sintagmes verbals, quan aquests 

normalment conformen la major part de l’oració i probablement no hi ha més 

remei que separar-los, normalment en més de dues línies, i de vegades en més 

d’un subtítol.  

 



58 
 

En resum, la directriu principal de la norma UNE és que “els subtítols siguin el 

més literal possible”, però a la vegada impedeix aquesta possibilitat amb tota una 

sèrie de normatives que de vegades semblen exagerades. 

 

4.4.2 Resultats del treball 

 

Després de realitzar la subtitulació per a oients i per a persones sordes, i d’ana-

litzar detalladament les diferències entre elles i els motius d’aquestes, s’ha pogut 

extreure una sèrie de conclusions. 

 

Primera, que el resultat final d’una SPS és pràcticament del tot diferent a la seva 

equivalent en SPO si se segueixen les directrius estipulades per la Norma UNE: 

com s’ha comentat, d’un curtmetratge que tenia un total de 236 subtítols, només 

30 s’han pogut mantenir com en la SPO. Així doncs, es pot afirmar que es tracta 

de textos diferents. A més, s’ha pogut comprovar que el fet de partir de la SPO 

no redueix gaire la feina del subtitulador i que, de fet, es podria partir directament 

del text original sense que això suposés gaire feina afegida. 

 

Segona, que el principal causant d’aquestes diferències, i a la vegada, el que 

causa més dificultats i reptes a l’hora de fer una SPS és la reducció dels caràc-

ters. A la SPO, el fet d’haver de reduir els textos ja causa alguns reptes que s’han 

de solucionar fent ús de diverses tècniques, però aquests es multipliquen en una 

SPS. 

 

Tercera, que els principals reptes i dificultats en la SPS d’aquest curtmetratge 

documental poden venir del fet d’haver de prendre algunes decisions sense cap 

mena de directriu, perquè les possibilitats no estan contemplades a la Norma 

UNE, que en principi hauria d’abarcar tot el medi audiovisual. En aquest cas en 

concret, l’ús dels colors ha estat en alguns casos força aleatori, i la falta de guia-

tge quan la tecnologia no permet complir algunes de les directrius ha fet que es 

prenguessin decisions i prioritats de manera subjectiva, quan això hauria d’estar 

establert a la normativa. 
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Quarta, que les directrius estipulades a la norma UNE són factibles i es poden 

aconseguir, però no sempre és viable mantener tota la información i expressivitat 

mencionades anteriorment. La norma UNE és clarament factible, però és efec-

tiva? Bé, això ja és més discutible. Per començar, algunes de les directrius (es-

pecialment la de la limitació de caràcters, que és també la que presenta més 

dificultats) estan basades en estudis que no reflecteixen la realitat o la totalitat 

de la comunitat sorda espanyola i, a més, tampoc no cobreix tots els formats i 

possibilitats que ofereix el medi audiovisual, per la qual cosa encara hi ha molts 

paràmetres que queden a l’aire sense una solució establerta. En aquest sentit, 

la Norma UNE no ha estat de gaire ajuda a l’hora d’adjudicar colors o d’enfrontar-

se amb problemes tècnics aliens al text, en part perquè està enfocada sobretot 

en la ficció, i no en altres formats com el documental. 
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5. CONCLUSIONS 

 

A nivell personal, he de dir que l’elaboració d’aquest treball m’ha fet adonar de 

l’escàs contingut multimèdia que hi ha adaptat per a les persones sordes avui en 

dia, tot i les legislacions que en principi haurien d’assegurar-ne l’existència. Tot i 

que és veritat que el panorama ha millorat molt en els últims anys, encar estem 

molt lluny del que seria una situación ideal en la que una persona sorda tingués 

accés als mateixos continguts que una persona oient.  

 

Als canals de televisió, la subtitulació és poca, normalment no està feta pensant 

en les persones sordes i, en molts casos, és de baixa qualitat (especialment en 

els directes), i els programes que ofereixen interpretació en llengua de signes 

són mínims. A les plataformes sota demanda, la subtitulació és més usual (es-

pecialment en anglès), però segueix sent normalment per a oients, sense fer ús 

de colors o etiquetes.  

  

Així doncs, no és cap exageració afirmar que realment cal incentivar molt més 

l'elaboració de SPS, i potser fins i tot encara més promocionar i normalitzar els 

materials audiovisuals creats pensant específicament en les persones que tenen 

alguna discapacitat que pugui dificultar-ne l’experiència. En els últims anys, hi ha 

hagut diverses propostes de cinema adaptat a les persones amb discapacitats, 

com podrien ser-ne un exemple les pel·lícules espanyoles Swing: la vida d’un 

secret o Xmile.  

 

En aquests films, hi ha especialistes en subtitulació, audiodescripció i llengua de 

signes involucrats des del primer moment, però no només això: a la pel·lícula 

Xmile s’invita a l’espectador a percebre la pel·lícula no només amb la vista i 

l'oïda, sinó amb els cinc sentits, incorporant elements olfactius i tàctils, o fent que 

algunes escenes siguin completament mudes i altres que careixin d’imatge i 

s’hagi de percebre la trama amb els altres sentits. Swing, d’altra banda, pensada 

específicament per a un públic sord, no només incorpora ja a l’original SPS, sinó 

que s’afegeixen alguns elements per facilitar-ne la lectura, com per exemple el 

fet de vestir els personatges d’acord amb el seu color corresponent als subtítols, 

per tal que siguin més fàcils d’identificar. 
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Aquestes pràctiques, tot i que novedoses, no són pas tan difícils d’aplicar, però 

no sembla que hi hagi gaire voluntat de fer-ho. És tant així, que fins i tot la pel·lí-

cula Swing, que està disponible a la plataforma Amazon Prime, només es pot 

veure doblada, sense subtítols (que, recordem, ja estan fets, i és pel que s’ha fet 

aquesta pel·lícula expressament), a l’abast només dels oients. Demostracions 

com aquesta fan plantejar-se si la falta d’accessibilitat als medis és realment de-

gut als costos, o a la simple desconsideració.  

 

I és que cal entendre que les persones amb discapacitats tenen el mateix dret a 

l’accessibilitat de continguts que la resta, i ja és hora que se les comenci a tractar 

com a uns membres més de la societat i no pas com a “excepcions per a les 

quals s’ha de fer adequacions”. L'accessibilitat i la inclusivitat haurien de ser nor-

mes obligades, no només moralment, sinó també legalment, i no s’hauria de fer 

la vista grossa quan s’incompleixen, com passa en l’actualitat.  

 

“As I continue to gain more understanding through my exploration of accessible 

and inclusive cinema, I have come to realize that hearing and visually impaired 

audience members do not need to adjust their way of receiving communication. 

They are also consumers of the seventh art, so it is the responsibility of the film 

industry and broadcasters to adopt better methods to communicate to the deaf 

and blind community. (Lily Kilbey, 2020) 
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7. ANNEX 

7.1 Enllaços 

 

Quilt fever SPS: https://youtu.be/eqxWeRzd72w 

 

Quilt fever SPO: https://youtu.be/YGAn-IU13Yg 

 

7.2 Transcripció text original 

 

1 

00:00:06,842 --> 00:00:09,592 

(birds chipping) 

 

2 

00:00:19,790 --> 00:00:22,080 

- I never thought I would 

even look at a quilt. 

 

3 

00:00:22,080 --> 00:00:23,903 

But I live in the quilt city. 

 

4 

00:00:25,090 --> 00:00:27,060 

- [News Anchor] It is A.Q.S QuiltWeek. 

 

5 

00:00:27,060 --> 00:00:28,267 

We found bus loads of people 

 

6 

00:00:28,267 --> 00:00:30,900 

https://youtu.be/eqxWeRzd72w
https://youtu.be/YGAn-IU13Yg


65 
 

at Paducah's riverfront area yesterday. 

 

7 

00:00:30,900 --> 00:00:33,000 

QuiltWeek officially begins this morning. 

 

8 

00:00:35,800 --> 00:00:38,050 

- Today's the day! 

 

9 

00:00:38,050 --> 00:00:41,430 

- Everybody knows the 

quilters are in town. 

 

10 

00:00:41,430 --> 00:00:43,090 

- QuiltWeek is, it's chaos. 

 

11 

00:00:43,090 --> 00:00:45,299 

- We need to jagger a little bit. 

 

12 

00:00:45,299 --> 00:00:47,006 

Down! Down, down, down. 

 

13 

00:00:47,006 --> 00:00:48,178 

Oh, no-no-no. 

 

14 

00:00:49,820 --> 00:00:52,291 

- Sheer unadulterated chaos. 
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15 

00:00:52,291 --> 00:00:53,241 

Oh! 

 

16 

00:00:53,241 --> 00:00:54,714 

- Wow! 

 

17 

00:00:54,714 --> 00:00:55,840 

- Everybody's gonna have a good time? 

 

18 

00:00:55,840 --> 00:00:56,950 

- [Crowd] Yes! 

 

19 

00:00:56,950 --> 00:00:58,760 

- Good, I love it. 

 

20 

00:00:58,760 --> 00:01:00,870 

- Some quilters call this Mecca. 

 

21 

00:01:00,870 --> 00:01:04,180 

Some call it the Academy 

Awards of quilting. 

 

22 

00:01:04,180 --> 00:01:06,020 

- I went for the big one. 
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23 

00:01:06,020 --> 00:01:06,853 

And I got in! 

 

24 

00:01:11,729 --> 00:01:13,573 

- You're standing where millions 

 

25 

00:01:13,573 --> 00:01:15,660 

of quilters from all over the world, 

 

26 

00:01:15,660 --> 00:01:19,547 

have come to celebrate the 

amazing art of quilting. 

 

27 

00:01:19,547 --> 00:01:21,964 

(band music) 

 

28 

00:01:23,635 --> 00:01:24,902 

(band music) 

 

29 

00:01:28,047 --> 00:01:31,245 

- This is the lady that 

sold me my machine! 

 

30 

00:01:31,245 --> 00:01:33,086 

- [Group] Woo! 
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31 

00:01:49,017 --> 00:01:51,767 

(machine sewing) 

 

32 

00:01:59,310 --> 00:02:00,620 

- I'm from Indiana, 

 

33 

00:02:00,620 --> 00:02:03,070 

but when my husband was ready to retire 

 

34 

00:02:03,070 --> 00:02:05,663 

it was like, I know where I want to go. 

 

35 

00:02:06,520 --> 00:02:10,000 

That's what brought me to 

move here is the quilts. 

 

36 

00:02:10,000 --> 00:02:10,977 

That's what we hear a lot, 

 

37 

00:02:10,977 --> 00:02:13,150 

"Oh, you're so lucky, 

 

38 

00:02:13,150 --> 00:02:15,960 

you get to live in Paducah 

where the quilts are." 
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39 

00:02:15,960 --> 00:02:17,890 

This is my work studio. 

 

40 

00:02:17,890 --> 00:02:19,440 

This is my mess. 

 

41 

00:02:19,440 --> 00:02:22,630 

There's one of my works, 

the horses up there. 

 

42 

00:02:22,630 --> 00:02:25,760 

This here, I was sick and my friends, 

 

43 

00:02:25,760 --> 00:02:29,400 

my quilting friends, helped 

me and prayed for me. 

 

44 

00:02:29,400 --> 00:02:32,540 

So that's what the geese represents. 

 

45 

00:02:32,540 --> 00:02:34,590 

Kirby. (laughs) 

 

46 

00:02:34,590 --> 00:02:36,180 

- He's a big helper. 
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47 

00:02:36,180 --> 00:02:37,013 

- Yeah. 

 

48 

00:02:38,080 --> 00:02:39,930 

- We started quilting together 

 

49 

00:02:41,160 --> 00:02:42,110 

about 10 years ago. 

 

50 

00:02:44,110 --> 00:02:48,250 

We won third place, first time entered 

 

51 

00:02:48,250 --> 00:02:51,370 

and that was in 2011. 

 

52 

00:02:51,370 --> 00:02:55,340 

And then the following 

year, we entered a quilt 

 

53 

00:02:55,340 --> 00:02:59,793 

called "The Ginkgo Tree" 

and we won second place. 

 

54 

00:03:00,880 --> 00:03:02,860 

If I'm not working, I'm sewing. 
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55 

00:03:02,860 --> 00:03:06,300 

If I'm not cooking, or 

cleaning, or doing laundry, 

 

56 

00:03:06,300 --> 00:03:07,720 

I'm sewing. 

 

57 

00:03:07,720 --> 00:03:12,520 

I have made probably 200 quilts, at least. 

 

58 

00:03:12,520 --> 00:03:14,770 

- It's become an obsession. 

 

59 

00:03:31,822 --> 00:03:35,350 

- [Quilter] We collect rulers, 

we buy fabric like crazy, 

 

60 

00:03:35,350 --> 00:03:37,330 

we don't even know what 

we're gonna do with it. 

 

61 

00:03:37,330 --> 00:03:40,240 

We just stroke it, we have to have it. 

 

62 

00:03:40,240 --> 00:03:42,250 

- [Irene] You keep trying all 



72 
 

these different techniques, 

 

63 

00:03:42,250 --> 00:03:47,021 

you wanna make more and it 

takes over your entire life. 

 

64 

00:03:47,021 --> 00:03:49,938 

(suspenseful music) 

 

65 

00:03:52,910 --> 00:03:54,503 

You get the quilt fever. 

 

66 

00:03:59,960 --> 00:04:02,680 

- They look like oil 

paintings some of them. 

 

67 

00:04:02,680 --> 00:04:05,110 

You have to like, "Oh, 

my gosh, that's a quilt." 

 

68 

00:04:05,110 --> 00:04:07,350 

It's fabric but it looks 

like an oil painting. 

 

69 

00:04:07,350 --> 00:04:08,183 

- Yeah. 
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70 

00:04:09,130 --> 00:04:11,440 

- So if you see anything Vicki start-- 

 

71 

00:04:11,440 --> 00:04:13,280 

- All right, we're gonna go-- 

 

72 

00:04:13,280 --> 00:04:15,050 

- Just head to the cutting 

table but we'll see if-- 

 

73 

00:04:15,050 --> 00:04:16,170 

- I know, but you know we have to stop, 

 

74 

00:04:16,170 --> 00:04:17,030 

we have to scan. 

 

75 

00:04:17,030 --> 00:04:17,980 

- [Janet] I know we have to scan. 

 

76 

00:04:17,980 --> 00:04:19,570 

- [Vicki] We're scanning. 

 

77 

00:04:19,570 --> 00:04:21,603 

- We bought some of that already. 

 

78 
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00:04:22,910 --> 00:04:24,035 

- One nice thing about quilters, 

 

79 

00:04:24,035 --> 00:04:25,650 

they're lovely people, 

 

80 

00:04:25,650 --> 00:04:29,530 

until, there's only two 

yards left on the bolt, 

 

81 

00:04:29,530 --> 00:04:32,945 

and you both want some. (laughs) 

 

82 

00:04:32,945 --> 00:04:35,010 

- That is stinking cute. 

 

83 

00:04:35,010 --> 00:04:35,843 

Excuse me. 

 

84 

00:04:37,030 --> 00:04:39,100 

Look how nice. 

 

85 

00:04:39,100 --> 00:04:40,643 

He's helping her buy fabric. 

 

86 

00:04:41,793 --> 00:04:43,650 
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- 148.72. 

 

87 

00:04:43,650 --> 00:04:44,820 

- No matter what that number says, 

 

88 

00:04:44,820 --> 00:04:49,140 

we always say, "That's not bad." (laughs) 

 

89 

00:04:49,140 --> 00:04:51,200 

- We laugh and we cry together. 

 

90 

00:04:51,200 --> 00:04:53,417 

I didn't know her from 

Adam five years ago. 

 

91 

00:04:53,417 --> 00:04:54,850 

- Til I opened a quilt shop. 

 

92 

00:04:54,850 --> 00:04:57,620 

- And I went in by accident. 

 

93 

00:04:57,620 --> 00:05:00,650 

And the rest is history. 

- [Vicki] And here we are. 

 

94 

00:05:00,650 --> 00:05:02,600 
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Now we know next time to 

get it when we first see it. 

 

95 

00:05:02,600 --> 00:05:04,558 

Well, we know that, we should have. 

 

96 

00:05:16,908 --> 00:05:19,658 

(crowd chatters) 

 

97 

00:05:30,714 --> 00:05:34,464 

I've been going back to the hotel and-- 

 

98 

00:05:35,480 --> 00:05:37,897 

just working my Sudoku books. 

 

99 

00:05:41,047 --> 00:05:42,410 

- No, I have not. 

 

100 

00:05:42,410 --> 00:05:43,668 

Other than on TV. 

 

101 

00:05:47,269 --> 00:05:49,724 

♪ The Quilt Channel ♪ 

 

102 

00:05:49,724 --> 00:05:51,520 

- Do you want me put my dark sunglasses on 
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103 

00:05:51,520 --> 00:05:53,221 

'cause then I'll look cooler? 

 

104 

00:05:53,221 --> 00:05:54,670 

Well, they always say not. 

 

105 

00:05:54,670 --> 00:05:56,430 

They never say, like car dealers too. 

 

106 

00:05:56,430 --> 00:05:58,357 

Don't let 'em wear dark sunglasses. 

 

107 

00:05:58,357 --> 00:05:59,190 

Can you hear me now? 

 

108 

00:05:59,190 --> 00:06:00,265 

- Stop pulling it, Linda. 

 

109 

00:06:00,265 --> 00:06:01,822 

- Where is it? Oh! 

 

110 

00:06:01,822 --> 00:06:03,130 

- One of my favorite things that happens 

 

111 
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00:06:03,130 --> 00:06:04,947 

is when somebody walks up and says, 

 

112 

00:06:04,947 --> 00:06:07,950 

"Hey, I've been to the show for 20 years, 

 

113 

00:06:07,950 --> 00:06:10,500 

or 25 years, or 28 years 

 

114 

00:06:10,500 --> 00:06:13,537 

and I've watched you every, every year." 

 

115 

00:06:14,710 --> 00:06:15,800 

How any miles of thread, 

 

116 

00:06:15,800 --> 00:06:17,120 

do you think you've been through? 

 

117 

00:06:17,120 --> 00:06:19,237 

Before we were on the Internet, it was, 

 

118 

00:06:19,237 --> 00:06:21,110 

"I was gonna stay at this one motel 

 

119 

00:06:21,110 --> 00:06:22,380 

but they didn't have The Quilt Channel 
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120 

00:06:22,380 --> 00:06:24,620 

so I left and went somewhere else. 

 

121 

00:06:24,620 --> 00:06:26,193 

Oh, and Happy Quilting! 

 

122 

00:06:27,300 --> 00:06:29,570 

- [Linda] We're here to 

put out the red carpet 

 

123 

00:06:29,570 --> 00:06:32,090 

for people from literally 

all over the world. 

 

124 

00:06:32,090 --> 00:06:33,410 

- [Alan] Linda that's a stop sign. 

 

125 

00:06:33,410 --> 00:06:34,243 

- [Linda] Where? 

 

126 

00:06:34,243 --> 00:06:35,700 

- [Alan] At right now, where you are. 

 

127 

00:06:37,070 --> 00:06:39,343 

It is a 24 hour a day schedule for us. 
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128 

00:06:40,180 --> 00:06:41,020 

- [Linda] Especially for Alan. 

 

129 

00:06:41,020 --> 00:06:43,320 

- Not a lot of sleep goes on this week. 

 

130 

00:06:44,570 --> 00:06:46,650 

The Quilt Channel was started in 1990 

 

131 

00:06:46,650 --> 00:06:49,790 

by Terry Schmidt, Linda's husband. 

 

132 

00:06:49,790 --> 00:06:52,420 

Unfortunately, Terry passed away in 2010. 

 

133 

00:06:52,420 --> 00:06:54,230 

So part of why we do this 

 

134 

00:06:54,230 --> 00:06:57,250 

is a love for the quilters 

and the quilts themselves 

 

135 

00:06:57,250 --> 00:06:59,360 

but also as a legacy to Terry. 
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136 

00:06:59,360 --> 00:07:00,230 

- [Linda] You got all the mics in there? 

 

137 

00:07:00,230 --> 00:07:01,660 

- [Alan] Yes they're in there. 

 

138 

00:07:01,660 --> 00:07:02,850 

- [Linda] Oh my favorite part of the day, 

 

139 

00:07:02,850 --> 00:07:05,178 

I get to use my automatic-- 

 

140 

00:07:05,178 --> 00:07:06,011 

Yay! 

 

141 

00:07:08,130 --> 00:07:10,600 

- Don't leave me, we're a team remember. 

 

142 

00:07:10,600 --> 00:07:11,550 

- You're faster than me, 

 

143 

00:07:11,550 --> 00:07:13,293 

You're older and faster. 

 

144 

00:07:14,870 --> 00:07:16,090 
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- Well 

 

145 

00:07:16,090 --> 00:07:18,384 

I still get excited by the quilts. 

 

146 

00:07:18,384 --> 00:07:20,410 

- [Announcement] Welcome to AQS QuiltWeek 

 

147 

00:07:20,410 --> 00:07:22,820 

Be sure to visit all five vendor areas 

 

148 

00:07:22,820 --> 00:07:24,563 

including the expo center, 

 

149 

00:07:24,563 --> 00:07:25,937 

the first and the second floor, 

 

150 

00:07:25,937 --> 00:07:28,370 

of the convention center 

and the dome pavilion. 

 

151 

00:07:28,370 --> 00:07:30,540 

And don't forget to hop 

on the downtown trolley, 

 

152 

00:07:30,540 --> 00:07:32,490 
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to shop the vendors on Kentucky Avenue. 

 

153 

00:07:35,090 --> 00:07:37,690 

- We're sending them back on Facebook. 

 

154 

00:07:37,690 --> 00:07:39,230 

Everybody's wanting 'em. 

 

155 

00:07:39,230 --> 00:07:41,550 

- Let me check real 

quick if I can pan down. 

 

156 

00:07:41,550 --> 00:07:43,010 

These are rock stars here. 

 

157 

00:07:43,010 --> 00:07:44,630 

You know, of quilting 

 

158 

00:07:44,630 --> 00:07:46,440 

and you've heard that term here a lot. 

 

159 

00:07:46,440 --> 00:07:49,033 

- Quilting celebrities, they 

definitely can be called that. 

 

160 

00:07:50,170 --> 00:07:51,003 
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- Wow! 

 

161 

00:07:52,390 --> 00:07:54,903 

- That quilt is Best in Show. 

 

162 

00:07:55,920 --> 00:08:00,003 

And it was done by a lady 

in Ann Arbor, Michigan. 

 

163 

00:08:01,370 --> 00:08:02,293 

- Where? 

 

164 

00:08:03,370 --> 00:08:05,630 

I'm gonna be famous too, one day. 

 

165 

00:08:05,630 --> 00:08:07,293 

- Oh, you are, you are. 

 

166 

00:08:08,410 --> 00:08:12,290 

I think the idea of having 

competition has really made 

 

167 

00:08:12,290 --> 00:08:15,230 

the quilt world even 

better than it can be. 

 

168 
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00:08:15,230 --> 00:08:17,330 

I used a light to medium weight, 

 

169 

00:08:17,330 --> 00:08:19,460 

fusible interfacing to stabilize it. 

 

170 

00:08:19,460 --> 00:08:21,630 

You know, you don't start 

out winning Best of Show, 

 

171 

00:08:21,630 --> 00:08:23,503 

you hopefully get into a show. 

 

172 

00:08:25,860 --> 00:08:28,610 

- She is the most selfless person, 

 

173 

00:08:28,610 --> 00:08:30,963 

that's why she's so deserves this. 

 

174 

00:08:32,850 --> 00:08:36,513 

- I wanted to do a history of my family. 

 

175 

00:08:37,610 --> 00:08:41,083 

And I used stars because 

stars are wonderful. 

 

176 



86 
 

00:08:41,920 --> 00:08:46,900 

The center part is my parents, 

it represents my parents 

 

177 

00:08:46,900 --> 00:08:50,170 

- Getting together, sharing, 

and encouraging each other 

 

178 

00:08:51,110 --> 00:08:54,853 

it's just fabulous, very fabulous. 

 

179 

00:08:57,400 --> 00:09:00,640 

- If we start, rotate around here, 

 

180 

00:09:00,640 --> 00:09:01,960 

everybody be patient 

 

181 

00:09:01,960 --> 00:09:04,163 

and everybody will be able to see, okay? 

 

182 

00:09:05,230 --> 00:09:08,410 

- It was pieced by my 

grandmother and my mom. 

 

183 

00:09:08,410 --> 00:09:10,840 

- This is one of those quilts 
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184 

00:09:10,840 --> 00:09:14,453 

you have to buy another 

ruler for. (laughs) 

 

185 

00:09:22,516 --> 00:09:23,980 

- Five, four 

 

186 

00:09:23,980 --> 00:09:26,132 

Three, two, one. 

 

187 

00:09:27,179 --> 00:09:28,012 

Yay! 

 

188 

00:09:31,154 --> 00:09:33,760 

- One of my favorite things 

to do during QuiltWeek 

 

189 

00:09:33,760 --> 00:09:35,220 

is to come and talk with you. 

 

190 

00:09:35,220 --> 00:09:36,310 

- Thank you. 

 

191 

00:09:36,310 --> 00:09:37,870 

- I mean I always learn something. 
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192 

00:09:37,870 --> 00:09:39,040 

I mean you're one of my heroes 

 

193 

00:09:39,040 --> 00:09:42,030 

when it comes to the 

business world of quilting. 

 

194 

00:09:42,030 --> 00:09:42,863 

- Well, thank you. 

 

195 

00:09:42,863 --> 00:09:47,863 

- 'Cause you've been doing 

this now for 40 years. 

 

196 

00:09:47,960 --> 00:09:48,793 

- Eleanor Burns. 

 

197 

00:09:48,793 --> 00:09:49,630 

- Eleanor Burns. 

 

198 

00:09:49,630 --> 00:09:51,140 

- Eleanor Burns. 

- Eleanor Burns. 

 

199 

00:09:51,140 --> 00:09:53,698 

- She's the queen of quilts 
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and has been for decades. 

 

200 

00:09:55,630 --> 00:09:59,047 

- I tell people I'm just a normal person. 

 

201 

00:10:08,640 --> 00:10:12,077 

- [Eleanor Burns] I did my 

first book with my husband. 

 

202 

00:10:12,077 --> 00:10:14,720 

After we finished that book 

 

203 

00:10:14,720 --> 00:10:16,373 

he left, 

 

204 

00:10:17,330 --> 00:10:20,410 

he moved on to other things. 

 

205 

00:10:20,410 --> 00:10:23,320 

I really was left to 

support my two sons alone. 

 

206 

00:10:23,320 --> 00:10:26,003 

And so you have to do something. 

 

207 

00:10:34,268 --> 00:10:36,520 
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(crowd cheering) 

 

208 

00:10:36,520 --> 00:10:38,240 

- People call me a stripper. 

 

209 

00:10:42,540 --> 00:10:45,043 

A strip is a piece of fabric. 

 

210 

00:10:46,590 --> 00:10:49,420 

You start with a strip of 

fabric and you just cut it up 

 

211 

00:10:49,420 --> 00:10:51,270 

and turn it into something different. 

 

212 

00:10:52,381 --> 00:10:56,606 

So we are strippers, and 

everybody's proud of it. 

 

213 

00:10:56,606 --> 00:10:59,660 

(crowd cheering) 

 

214 

00:10:59,660 --> 00:11:01,330 

- [Eleanor Burns] 

Okay-okay-okay, I'm ready. 

 

215 
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00:11:01,330 --> 00:11:03,691 

Okay, all right, are we ready? 

 

216 

00:11:03,691 --> 00:11:04,611 

You ready? 

 

217 

00:11:04,611 --> 00:11:06,160 

- [Crowd] Yes! 

 

218 

00:11:06,160 --> 00:11:08,910 

(crowd cheering) 

 

219 

00:11:10,043 --> 00:11:13,684 

- What I teach is the simple, the ordinary 

 

220 

00:11:13,684 --> 00:11:15,923 

that anybody could make. 

 

221 

00:11:15,923 --> 00:11:17,410 

Raise it up. 

 

222 

00:11:17,410 --> 00:11:18,243 

All right. 

 

223 

00:11:19,079 --> 00:11:19,912 

Oh! 
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224 

00:11:21,550 --> 00:11:22,383 

Ooo! 

 

225 

00:11:23,553 --> 00:11:24,386 

Ahhh! 

 

226 

00:11:25,469 --> 00:11:26,696 

Oh! 

 

227 

00:11:26,696 --> 00:11:28,758 

Look at that! Isn't that beautiful? 

 

228 

00:11:28,758 --> 00:11:31,830 

What I really am most proud of 

 

229 

00:11:31,830 --> 00:11:34,190 

is when people come up and say 

 

230 

00:11:34,190 --> 00:11:37,430 

they made their first quilt 

and it changed their life. 

 

231 

00:11:37,430 --> 00:11:39,590 

- [Assistant] One, two, three, got it. 
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232 

00:11:39,590 --> 00:11:40,690 

- You remember him? 

 

233 

00:11:40,690 --> 00:11:42,890 

- You come with her every year. 

 

234 

00:11:42,890 --> 00:11:43,905 

- [Man] Every year, yeah. 

 

235 

00:11:43,905 --> 00:11:45,340 

- It was different this year, wasn't it? 

 

236 

00:11:45,340 --> 00:11:46,173 

- [Man] It was. 

 

237 

00:11:46,173 --> 00:11:47,890 

One, two, three, perfect. 

 

238 

00:11:47,890 --> 00:11:48,723 

- Thank you. 

 

239 

00:11:48,723 --> 00:11:49,656 

- Thank you. 

- Thank you so much 

 

240 
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00:11:55,880 --> 00:11:58,893 

- Yes, watch my step! (laughs) 

 

241 

00:11:58,893 --> 00:11:59,726 

Thank you. 

 

242 

00:11:59,726 --> 00:12:01,207 

It's the same thing for everybody. 

 

243 

00:12:03,671 --> 00:12:06,507 

We're just all sharing 

our love of quilting. 

 

244 

00:12:06,507 --> 00:12:07,340 

Bye! 

 

245 

00:12:10,810 --> 00:12:13,940 

- When we seen her quilt, we 

made the hotel reservations. 

 

246 

00:12:13,940 --> 00:12:15,140 

It was just like, you're going. 

 

247 

00:12:16,710 --> 00:12:19,220 

- I didn't think I had 

a chance of getting in. 
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248 

00:12:19,220 --> 00:12:23,207 

But everyone else thought 

I did, but I did not. 

 

249 

00:12:23,207 --> 00:12:25,180 

(crowd clapping) 

 

250 

00:12:25,180 --> 00:12:27,710 

- During this week, 

Paducah truly does become 

 

251 

00:12:27,710 --> 00:12:29,017 

Quilt City, U.S.A. 

 

252 

00:12:31,400 --> 00:12:35,140 

- Quilts just feel 

good, you know. (laughs) 

 

253 

00:12:35,140 --> 00:12:36,740 

Making something out of nothing. 

 

254 

00:12:37,860 --> 00:12:40,643 

- It leaves something for 

my kids, when you know, 

 

255 

00:12:40,643 --> 00:12:42,430 
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when I'm gone 

 

256 

00:12:42,430 --> 00:12:44,663 

they'll still have a part of me. 

 

257 

00:12:44,663 --> 00:12:47,669 

- If I'm down and I'm having a hard day, 

 

258 

00:12:47,669 --> 00:12:49,569 

it's not long I start cutting 

 

259 

00:12:49,569 --> 00:12:51,744 

and putting a quilt together. 

 

260 

00:12:51,744 --> 00:12:52,828 

- [Announcer] It's with great pride 

 

261 

00:12:52,828 --> 00:12:54,370 

that we now announce the winners 

 

262 

00:12:54,370 --> 00:12:57,600 

of the 34th A.Q.S Quilt Contest. 

 

263 

00:12:59,443 --> 00:13:01,200 

- Quilts help to change lives 
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264 

00:13:03,020 --> 00:13:05,370 

Because people see in them some beauty 

 

265 

00:13:05,370 --> 00:13:08,463 

or something about life. 

 

266 

00:13:10,410 --> 00:13:12,060 

- My sister had Alzheimer's 

 

267 

00:13:12,060 --> 00:13:13,980 

and she wasn't able to quilt anymore. 

 

268 

00:13:16,146 --> 00:13:18,103 

So I did this for my sister. 

 

269 

00:13:18,103 --> 00:13:20,853 

(crowd cheering) 

 

270 

00:13:26,250 --> 00:13:30,120 

- My brother has passed away 

a few years ago with cancer 

 

271 

00:13:30,120 --> 00:13:32,593 

and my other brother just 

passed away in October. 
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272 

00:13:33,710 --> 00:13:36,920 

I just wanted to do a 

story about my family. 

 

273 

00:13:36,920 --> 00:13:38,510 

- Next up is first entry 

 

274 

00:13:38,510 --> 00:13:41,280 

in an A.Q.S Paducah contest category. 

 

275 

00:13:41,280 --> 00:13:45,490 

And the first place 

award, "Boudinet Clan." 

 

276 

00:13:45,490 --> 00:13:47,948 

Anita Huber, New Lebanon, Ohio. 

 

277 

00:13:47,948 --> 00:13:50,698 

(crowd cheering) 

 

278 

00:13:51,628 --> 00:13:54,038 

- [Announcer] This quilt 

represents Anita's entire family. 

 

279 

00:13:54,038 --> 00:13:56,118 

Anita used the feathered star quilt blocks 
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280 

00:13:56,118 --> 00:13:59,291 

one pattern by Marsha 

McClosky as her design source. 

 

281 

00:13:59,291 --> 00:14:01,538 

Free motion quilting on a movable machine. 

 

282 

00:14:13,440 --> 00:14:14,883 

- [Anita] My dreams have come true. 

 

283 

00:14:17,330 --> 00:14:18,738 

Knowing that I can do it. 

 

284 

00:14:21,467 --> 00:14:22,897 

I never knew it in myself. 

 

285 

00:14:26,089 --> 00:14:29,839 

But now I (laughs) I got it. 

 

286 

00:14:40,110 --> 00:14:41,633 

- It's a symbol of hope, 

 

287 

00:14:43,330 --> 00:14:44,960 

someone's life, 
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288 

00:14:44,960 --> 00:14:46,750 

their love. 

 

289 

00:14:46,750 --> 00:14:48,233 

It's much more than just, 

 

290 

00:14:49,158 --> 00:14:50,391 

a quilt. 

 

291 

00:14:56,887 --> 00:14:59,240 

- I think it's a harmony 

 

292 

00:14:59,240 --> 00:15:00,563 

don't you, Bobbe? 

 

293 

00:15:01,690 --> 00:15:02,850 

- That's a good way to put it. 

 

294 

00:15:02,850 --> 00:15:06,870 

- Yeah, there's a harmony among quilters 

 

295 

00:15:06,870 --> 00:15:09,095 

that the world can learn from. 

 

296 

00:15:22,030 --> 00:15:25,143 
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- [Alan] All right, one more 

quilt show in the books. 

 

297 

00:15:28,630 --> 00:15:30,750 

See, quilters are creative 

in lots of different ways. 

 

298 

00:15:30,750 --> 00:15:32,870 

Not only what they do with the fiber arts, 

 

299 

00:15:32,870 --> 00:15:35,110 

but also when they pick 

out their license plates. 

 

300 

00:15:35,110 --> 00:15:36,742 

- [Linda] Yeah. 

 

 

7.3 Transcripció SPO 

 

1 

00:00:06,390 --> 00:00:09,070 

VENTA DE TELAS 

 

2 

00:00:13,650 --> 00:00:16,850 

UN CORTOMETRAJE DE 

OLIVIA LOOMIS MERRION 
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3 

00:00:19,440 --> 00:00:22,070 

No me gustaban las colchas, 

 

4 

00:00:22,160 --> 00:00:23,680 

pero vivo rodeado de ellas. 

 

5 

00:00:23,880 --> 00:00:25,170 

PADUCAH, KENTUCKY 

 

6 

00:00:25,250 --> 00:00:27,050 

Es la semana de la colcha. 

 

7 

00:00:27,210 --> 00:00:30,560 

Vimos buses llenos 

de gente en la orilla de Paducah. 

 

8 

00:00:30,640 --> 00:00:33,180 

La semana de la colcha empieza hoy. 

 

9 

00:00:36,020 --> 00:00:37,330 

Hoy es el día. 

 

10 

00:00:38,110 --> 00:00:40,590 

Todos saben 

que los colcheros han llegado. 
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11 

00:00:41,210 --> 00:00:42,950 

Esta semana es un caos. 

 

12 

00:00:43,110 --> 00:00:45,080 

Tenemos que reorganizarlo. 

 

13 

00:00:45,370 --> 00:00:47,680 

-Hacia abajo, abajo. 

-No, no, no. 

 

14 

00:00:49,860 --> 00:00:52,750 

Es un caos total. 

 

15 

00:00:54,690 --> 00:00:56,780 

-¿Vamos a pasarlo bien? 

-¡Sí! 

 

16 

00:00:56,900 --> 00:00:58,010 

¡Sí, me encanta! 

 

17 

00:00:58,670 --> 00:01:00,640 

Algunos lo llaman La Meca. 

 

18 

00:01:00,800 --> 00:01:03,190 

Otros los Óscares de las colchas. 
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19 

00:01:04,080 --> 00:01:06,510 

Iba a por todas y lo conseguí. 

 

20 

00:01:06,610 --> 00:01:08,960 

Venimos desde Bermuda.# 

 

21 

00:01:11,400 --> 00:01:15,300 

Estáis en el lugar 

donde millones de personas 

 

22 

00:01:15,380 --> 00:01:18,820 

han venido a celebrar 

el arte del hacer colchas. 

 

23 

00:01:21,480 --> 00:01:23,500 

Semana de la locura colchera.# 

 

24 

00:01:27,880 --> 00:01:30,900 

¡Esta es la mujer 

que me vendió la máquina! 

 

25 

00:01:38,760 --> 00:01:43,200 

LOCOS POR LAS COLCHAS 

 

26 

00:01:44,550 --> 00:01:48,430 

BIENVIENIDOS, COLCHEROS. 
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27 

00:01:59,040 --> 00:02:03,200 

Soy de Indiana, 

pero cuando mi marido se jubiló 

 

28 

00:02:03,360 --> 00:02:05,690 

tenía muy claro donde quería ir. 

 

29 

00:02:06,500 --> 00:02:09,370 

Lo que me incitó a venir 

fueron las colchas. 

 

30 

00:02:09,820 --> 00:02:12,830 

Nos dicen: 

"Tenéis suerte de vivir 

 

31 

00:02:12,990 --> 00:02:15,640 

en Peducah, la ciudad colchera". 

 

32 

00:02:16,050 --> 00:02:19,260 

Este es mi lugar de trabajo. 

Este es mi desorden. 

 

33 

00:02:19,420 --> 00:02:22,540 

Esta es una de mis obras, 

los caballos de allí. 
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34 

00:02:22,700 --> 00:02:25,630 

Esta, cuando estaba enferma, 

mis amigos, 

 

35 

00:02:25,790 --> 00:02:29,150 

mis amigos colcheros, 

me ayudaron y rezaron por mí. 

 

36 

00:02:29,310 --> 00:02:32,180 

Es lo que representan los gansos. 

 

37 

00:02:32,410 --> 00:02:33,530 

Kriby. 

 

38 

00:02:34,810 --> 00:02:36,830 

-Es un gran ayudante. 

-Sí. 

 

39 

00:02:38,110 --> 00:02:42,320 

Empezamos a hacer colchas juntas 

hace ya unos diez años. 

 

40 

00:02:43,910 --> 00:02:48,200 

La primera vez que nos presentamos 

ganamos el tercer premio. 

 

41 
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00:02:48,360 --> 00:02:50,800 

En 2011. 

 

42 

00:02:51,340 --> 00:02:55,170 

Al año siguiente 

nos presentamos a un concurso 

 

43 

00:02:55,330 --> 00:03:00,080 

llamado <i>The Ginkgo Tree</i> 

y ganamos el segundo premio. 

 

44 

00:03:00,850 --> 00:03:02,710 

Si no trabajo, coso. 

 

45 

00:03:02,870 --> 00:03:06,970 

Si no estoy cocinando, limpiando 

o lavando estoy cosiendo. 

 

46 

00:03:07,610 --> 00:03:10,580 

Habré hecho unas 200 colchas. 

 

47 

00:03:10,780 --> 00:03:12,070 

Por lo menos. 

 

48 

00:03:12,230 --> 00:03:14,050 

Se ha vuelto una obsesión. 
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49 

00:03:31,590 --> 00:03:33,320 

Coleccionamos reglas, 

 

50 

00:03:33,480 --> 00:03:37,470 

compramos telas a lo loco 

sin saber cómo las usaremos. 

 

51 

00:03:37,590 --> 00:03:39,600 

Las tocamos y las necesitamos. 

 

52 

00:03:39,950 --> 00:03:44,020 

Vas probando técnicas diferentes 

y cada vez quieres hacer más. 

 

53 

00:03:44,180 --> 00:03:46,290 

Te absorben para toda la vida. 

 

54 

00:03:52,580 --> 00:03:54,250 

Te vuelven loco. 

 

55 

00:03:59,660 --> 00:04:01,890 

Algunas parecen pinturas al óleo. 

 

56 

00:04:01,970 --> 00:04:05,020 

Debes reconocer que es una colcha. 
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57 

00:04:05,100 --> 00:04:07,510 

Es tela pero parece pintura al óleo. 

 

58 

00:04:09,290 --> 00:04:12,210 

-Si ves algo, Vicki... 

-Lo cogemos. 

 

59 

00:04:13,170 --> 00:04:15,160 

Ve a la mesa de corte y... 

 

60 

00:04:15,240 --> 00:04:16,960 

Vamos a echar un vistazo. 

 

61 

00:04:17,040 --> 00:04:18,930 

Lo estamos haciendo. 

 

62 

00:04:19,170 --> 00:04:20,990 

Ya hemos comprado de esa. 

 

63 

00:04:22,860 --> 00:04:25,090 

Los colcheros son muy buena gente 

 

64 

00:04:25,700 --> 00:04:28,970 

hasta que solo quedan 

dos metros de tela 
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65 

00:04:29,080 --> 00:04:30,790 

y ambos la queréis. 

 

66 

00:04:32,750 --> 00:04:34,280 

Es terriblemente mono. 

 

67 

00:04:34,760 --> 00:04:36,160 

Perdón. 

 

68 

00:04:37,400 --> 00:04:38,400 

¡Qué amable! 

 

69 

00:04:38,630 --> 00:04:40,860 

La está ayudando a comprar telas. 

 

70 

00:04:41,760 --> 00:04:43,220 

148,72. 

 

71 

00:04:43,340 --> 00:04:47,030 

No importa el precio, 

siempre decimos: "No está mal". 

 

72 

00:04:49,150 --> 00:04:50,930 

Reímos y lloramos juntas. 

 

73 
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00:04:51,010 --> 00:04:53,670 

Hace cinco años no la conocía. 

 

74 

00:04:53,750 --> 00:04:57,380 

-Hasta que abrí la tienda. 

-Entré por casualidad. 

 

75 

00:04:57,460 --> 00:04:59,900 

-Aquí estamos. 

-El resto es historia. 

 

76 

00:05:00,890 --> 00:05:02,590 

Hay que comprar rápido. 

 

77 

00:05:02,670 --> 00:05:04,430 

Ya lo sabíamos. 

 

78 

00:05:09,630 --> 00:05:11,510 

En mi familia no hay niños.# 

 

79 

00:05:11,650 --> 00:05:13,730 

Estoy intentando que tengan.# 

 

80 

00:05:14,620 --> 00:05:16,300 

Me encanta lo de bebés.# 

 

81 
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00:05:25,040 --> 00:05:26,080 

Qué vaya bien.# 

 

82 

00:05:26,440 --> 00:05:28,230 

-Con Dios.# 

-¡Hasta luego!# 

 

83 

00:05:28,840 --> 00:05:29,840 

Vuelvo luego.# 

 

84 

00:05:30,580 --> 00:05:33,420 

Entre ida y vuelta del hotel 

 

85 

00:05:35,460 --> 00:05:37,870 

hago sudokus en mi libro. 

 

86 

00:05:38,860 --> 00:05:41,260 

¿Has visto alguna colcha? # 

 

87 

00:05:41,340 --> 00:05:43,450 

No. Solo en la televisión. 

 

88 

00:05:46,170 --> 00:05:48,850 

EL CANAL DE LAS COLCHAS 

 

89 

00:05:49,550 --> 00:05:52,630 
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¿Me pongo las gafas? 

Así parezco más guay. 

 

90 

00:05:52,710 --> 00:05:56,340 

Siempre dicen que no. 

Como a los vendedores de coches, 

 

91 

00:05:56,420 --> 00:05:57,920 

tampoco les dejan. 

 

92 

00:05:58,320 --> 00:05:59,940 

-¿Me oís? 

-No tires. 

 

93 

00:06:00,020 --> 00:06:01,230 

¿Dónde está? ¡Ah! 

 

94 

00:06:01,870 --> 00:06:05,000 

Uno de mis momentos favoritos es oír: 

 

95 

00:06:05,080 --> 00:06:08,000 

"Llevo mucho tiempo 

siguiendo el programa, 

 

96 

00:06:08,080 --> 00:06:10,330 

25 o 28 años, 
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97 

00:06:10,410 --> 00:06:13,460 

y lo veo cada año". 

 

98 

00:06:14,320 --> 00:06:16,390 

¿Cuántos metros debes llevar? 

 

99 

00:06:17,060 --> 00:06:21,230 

Antes de Internet, nos decían: 

"me quedaría en este hotel, 

 

100 

00:06:21,310 --> 00:06:24,450 

pero no tienen el Canal 

de Las Colchas. Me voy". 

 

101 

00:06:24,610 --> 00:06:26,070 

Y feliz colchado. 

 

102 

00:06:27,410 --> 00:06:31,520 

Venimos a recibir a gente 

de, literalmente, todo el mundo. 

 

103 

00:06:32,080 --> 00:06:33,760 

-Hay un stop. 

-¿Dónde? 

 

104 

00:06:33,840 --> 00:06:35,180 
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Justo aquí. 

 

105 

00:06:36,900 --> 00:06:39,300 

Es una jornada de 24 horas al día. 

 

106 

00:06:39,770 --> 00:06:42,580 

-Especialmente para ti. 

-No dormimos mucho. 

 

107 

00:06:44,570 --> 00:06:49,360 

El Canal de Las Colchas lo empezó 

en 1990 Terry, el marido de Linda. 

 

108 

00:06:49,440 --> 00:06:52,300 

Por desgracia, Terry murió en 2010. 

 

109 

00:06:52,380 --> 00:06:57,300 

En parte lo hacemos por 

amor a las colchas y a los colcheros, 

 

110 

00:06:57,380 --> 00:06:59,070 

y en memoria de Terry. 

 

111 

00:06:59,150 --> 00:07:01,600 

-¿Tienes los micros? 

-Sí, están aquí. 
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112 

00:07:01,760 --> 00:07:04,460 

Mi parte favorita, poder usar... 

 

113 

00:07:08,080 --> 00:07:10,290 

No me abandones, somos un equipo. 

 

114 

00:07:10,370 --> 00:07:13,370 

Eres más rápido que yo. 

Mayor y más rápido. 

 

115 

00:07:14,080 --> 00:07:15,090 

Bueno. 

 

116 

00:07:15,620 --> 00:07:17,760 

Aún me emociono con las colchas. 

 

117 

00:07:17,840 --> 00:07:20,180 

<i>Bienvenidos a la semana de la colcha.</i> 

 

118 

00:07:20,260 --> 00:07:24,240 

<i>Asegúrense de visitar 

las zonas de venta y la exposición.</i> 

 

119 

00:07:24,320 --> 00:07:27,850 

<i>El primer y segundo piso 

y el pabellón de la cúpula.</i> 
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120 

00:07:28,320 --> 00:07:30,440 

<i>Y no se olviden de pasar</i> 

 

121 

00:07:30,520 --> 00:07:32,890 

<i>por las tiendas de la calle Kentucky.</i> 

 

122 

00:07:34,960 --> 00:07:37,180 

Las colgamos en Facebook. 

 

123 

00:07:37,780 --> 00:07:39,000 

Todos las piden. 

 

124 

00:07:39,080 --> 00:07:41,110 

Déjame ver si puedo enfocar. 

 

125 

00:07:41,520 --> 00:07:44,500 

Son artistas de las colchas. 

 

126 

00:07:44,580 --> 00:07:48,760 

-Habéis oído mucho esta palabra 

-Celebridades de las colchas. 

 

127 

00:07:52,490 --> 00:07:54,720 

Esta es la mejor colcha. 
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128 

00:07:55,710 --> 00:07:58,940 

La hizo una chica 

de Ann Arbor, Michigan. 

 

129 

00:08:00,100 --> 00:08:02,560 

-Está aquí.# 

-¿Dónde? 

 

130 

00:08:03,090 --> 00:08:07,220 

-Yo también seré famosa algún día. 

-Ya lo eres. 

 

131 

00:08:08,300 --> 00:08:11,120 

Creo que la idea de competir 

 

132 

00:08:11,200 --> 00:08:15,070 

ha mejorado el mundo de las colchas. 

 

133 

00:08:15,150 --> 00:08:19,220 

He utilizado tejidos 

ligeros y pesados para equilibrarlo. 

 

134 

00:08:19,300 --> 00:08:21,710 

No se empieza ganando, 

 

135 

00:08:21,790 --> 00:08:23,870 
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si no entrando en un concurso. 

 

136 

00:08:25,740 --> 00:08:28,430 

Ella es muy humilde, 

 

137 

00:08:28,510 --> 00:08:31,010 

por eso se lo merece tanto. 

 

138 

00:08:32,830 --> 00:08:36,400 

Quería contar 

la historia de mi familia. 

 

139 

00:08:37,510 --> 00:08:40,980 

Elegí estrellas porque 

las estrellas son magníficas. 

 

140 

00:08:41,700 --> 00:08:44,420 

La parte central 

representa a mis padres. 

 

141 

00:08:46,990 --> 00:08:50,610 

Juntarnos, compartir 

y animarnos entre nosotras es 

 

142 

00:08:52,420 --> 00:08:53,420 

increíble. 
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143 

00:08:53,510 --> 00:08:55,110 

Verdaderamente increíble. 

 

144 

00:08:57,350 --> 00:09:00,570 

Empezamos, pasamos por aquí, 

 

145 

00:09:00,650 --> 00:09:04,140 

tened paciencia 

y todos podremos ver ¿vale? 

 

146 

00:09:05,140 --> 00:09:07,770 

Fue diseñada 

por mi abuela y mi madre. 

 

147 

00:09:08,170 --> 00:09:12,590 

Para hacer esta se necesita 

más de una regla. 

 

148 

00:09:22,420 --> 00:09:26,050 

Cinco, cuatro, tres, dos, uno, 

 

149 

00:09:26,870 --> 00:09:28,890 

¡Bien! 

 

150 

00:09:31,250 --> 00:09:35,290 

Lo que más me gusta 
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de esta semana es hablar contigo. 

 

151 

00:09:35,370 --> 00:09:37,900 

-Gracias 

-Siempre aprendo algo. 

 

152 

00:09:37,980 --> 00:09:41,980 

Eres una de mis referentes 

en el mundo de las colchas. 

 

153 

00:09:42,060 --> 00:09:44,320 

-Gracias. 

-Lo has estado haciendo 

 

154 

00:09:44,400 --> 00:09:47,730 

durante 40 años. 

 

155 

00:09:47,850 --> 00:09:51,030 

Eleanor Burns. 

 

156 

00:09:51,110 --> 00:09:53,510 

Es la reina de las colchas. 

 

157 

00:09:55,580 --> 00:09:57,950 

Soy una persona normal. 

 

158 
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00:09:58,150 --> 00:10:00,950 

Tengo entradas. 

¿Quién quiere ver a Eleanor# 

 

159 

00:10:01,030 --> 00:10:02,070 

a las cuatro?# 

 

160 

00:10:02,700 --> 00:10:04,340 

-Fuimos ayer.# 

-¡Qué bien! 

 

161 

00:10:08,460 --> 00:10:11,280 

Escribí mi primer libro 

con mi marido. 

 

162 

00:10:12,250 --> 00:10:16,250 

Cuando lo terminamos se marchó, 

 

163 

00:10:17,480 --> 00:10:19,990 

se fue a hacer otras cosas. 

 

164 

00:10:20,260 --> 00:10:23,390 

Me dejó sola con mis dos hijos, 

 

165 

00:10:23,470 --> 00:10:26,200 

tuve que apañármelas. 
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166 

00:10:26,440 --> 00:10:28,030 

Señoras y señores, 

 

167 

00:10:28,660 --> 00:10:31,210 

la reina de las colchas: 

 

168 

00:10:32,010 --> 00:10:33,650 

Eleanor Burns. 

 

169 

00:10:36,510 --> 00:10:38,240 

Me llaman bandera. 

 

170 

00:10:42,390 --> 00:10:44,800 

Una banda es una tira de tela. 

 

171 

00:10:46,380 --> 00:10:51,190 

Empiezas con una banda de tela, 

y la conviertes en otra cosa. 

 

172 

00:10:52,140 --> 00:10:55,950 

Somos banderas 

y estamos orgullosas de serlo. 

 

173 

00:11:00,180 --> 00:11:01,380 

Vale, estoy lista. 
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174 

00:11:01,970 --> 00:11:04,100 

¿Estáis listas? ¿Listas? 

 

175 

00:11:04,180 --> 00:11:05,520 

¡Sí! 

 

176 

00:11:09,670 --> 00:11:12,900 

Lo que enseño es lo fácil, sencillo, 

 

177 

00:11:13,360 --> 00:11:15,190 

y cualquiera lo puede hacer. 

 

178 

00:11:15,270 --> 00:11:16,440 

Levantadla. 

 

179 

00:11:17,310 --> 00:11:20,830 

¡Muy bien! 

 

180 

00:11:26,840 --> 00:11:28,520 

Es precioso. 

 

181 

00:11:28,600 --> 00:11:31,290 

Lo que más me enorgullece 

 

182 

00:11:31,840 --> 00:11:34,030 
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son aquellas personas que me dicen: 

 

183 

00:11:34,110 --> 00:11:37,390 

"hacer colchas 

me ha cambiado la vida". 

 

184 

00:11:37,470 --> 00:11:39,630 

Uno, dos, tres, ¡ya! 

 

185 

00:11:39,710 --> 00:11:42,690 

-¿Te acuerdas de él? 

-Cada año venís juntos. 

 

186 

00:11:43,390 --> 00:11:45,720 

-Este año ha sido distinto. 

-Sí. 

 

187 

00:11:45,800 --> 00:11:47,860 

Uno, dos, tres, ¡perfecto! 

 

188 

00:11:47,940 --> 00:11:49,470 

-Gracias. 

-Gracias. 

 

189 

00:11:49,550 --> 00:11:51,840 

Susie se pondrá celosa. # 
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190 

00:11:55,670 --> 00:11:59,200 

Vigilo con el escalón. Gracias. 

 

191 

00:11:59,280 --> 00:12:00,980 

Es lo mismo para todos. 

 

192 

00:12:03,360 --> 00:12:05,940 

Compartimos amor por las colchas. 

 

193 

00:12:06,020 --> 00:12:07,500 

¡Adiós! 

 

194 

00:12:10,720 --> 00:12:14,760 

Vinimos para ver sus colchas. 

Teníamos que venir. 

 

195 

00:12:16,730 --> 00:12:18,960 

Pensé que no podría de entrar. 

 

196 

00:12:19,310 --> 00:12:22,320 

Todos creían que sí, pero yo no. 

 

197 

00:12:25,090 --> 00:12:28,950 

Paducah se convierte 

en la ciudad de las colchas de USA. 
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198 

00:12:31,810 --> 00:12:33,880 

Las colchas hacen sentir bien. 

 

199 

00:12:35,280 --> 00:12:36,780 

Crear algo de la nada. 

 

200 

00:12:37,610 --> 00:12:41,480 

Les dejo algo a mis niños para que, 

cuando muera, 

 

201 

00:12:42,360 --> 00:12:44,060 

tengan un pedacito de mí. 

 

202 

00:12:44,900 --> 00:12:47,240 

Si estoy triste y tengo un mal día, 

 

203 

00:12:47,400 --> 00:12:50,750 

me pongo a hacer colchas. 

 

204 

00:12:51,730 --> 00:12:54,180 

Es un orgullo 

anunciar los ganadores 

 

205 

00:12:54,340 --> 00:12:57,650 

de la 43.ª edición 

del concurso de colchas. 
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206 

00:12:59,310 --> 00:13:01,770 

Las colchas te cambian la vida. 

 

207 

00:13:02,960 --> 00:13:05,350 

La gente ve belleza 

 

208 

00:13:05,590 --> 00:13:08,360 

o parte de la vida en ellas. 

 

209 

00:13:10,320 --> 00:13:13,840 

Mi hermana tenía Alzheimer 

y ya podía hacer colchas, 

 

210 

00:13:15,600 --> 00:13:17,340 

así que lo hice por ella. 

 

211 

00:13:26,250 --> 00:13:29,910 

Mi hermano murió de cáncer hace años 

 

212 

00:13:29,990 --> 00:13:32,500 

y mi otro hermano murió en octubre. 

 

213 

00:13:33,630 --> 00:13:36,500 

Quería contar 

la historia de mi familia. 
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214 

00:13:37,060 --> 00:13:40,990 

La siguiente es la primera vez 

que entra en el concurso. 

 

215 

00:13:41,150 --> 00:13:42,820 

Y el primer premio es para 

 

216 

00:13:43,540 --> 00:13:44,650 

"Boudinet Clan". 

 

217 

00:13:45,460 --> 00:13:47,830 

Anita Huber, New Lebanon, Ohio. 

 

218 

00:13:51,560 --> 00:13:53,880 

Esta colcha representa su familia. 

 

219 

00:13:54,040 --> 00:13:58,820 

Ha usado el diseño estrellado 

de McClosky para inspirarse. 

 

220 

00:13:58,980 --> 00:14:01,740 

Colchado libre con máquina portátil. 

 

221 

00:14:13,340 --> 00:14:14,850 

Era mi sueño. 



130 
 

 

222 

00:14:17,260 --> 00:14:18,660 

Sé que puedo hacerlo. 

 

223 

00:14:21,110 --> 00:14:22,750 

Nunca confié en mí. 

 

224 

00:14:26,060 --> 00:14:28,300 

Pero lo he conseguido. 

 

225 

00:14:40,070 --> 00:14:41,790 

Representa esperanza, 

 

226 

00:14:43,130 --> 00:14:46,060 

la vida de alguien, su amor. 

 

227 

00:14:46,640 --> 00:14:49,800 

Es más que una simple colcha. 

 

228 

00:14:56,610 --> 00:15:00,700 

Considero que es armonía, 

¿no crees, Bobbe? 

 

229 

00:15:01,360 --> 00:15:02,940 

Buena descripción. 
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230 

00:15:04,990 --> 00:15:09,080 

El mundo puede aprender de la 

armonía entre colcheros. 

 

231 

00:15:11,570 --> 00:15:14,290 

Subtítulos: 

Neus Calafell y Aida Nisa 

 

232 

00:15:21,970 --> 00:15:24,920 

Otro concurso para los libros. 

 

233 

00:15:28,530 --> 00:15:30,770 

Los colcheros son muy creativos, 

 

234 

00:15:30,850 --> 00:15:34,910 

no solo con las telas, 

sino también eligiendo las martrículas. 

 

235 

00:15:34,990 --> 00:15:36,020 

Sí. 

 

236 

00:15:43,020 --> 00:15:44,980 

Americana Film Fest 
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7.4 Transcripció SPS 

 

1 

00:00:06,390 --> 00:00:09,070 

VENTA DE TELAS 

 

2 

00:00:13,650 --> 00:00:16,850 

UN CORTOMETRAJE DE 

OLIVIA LOOMIS MERRION 

 

3 

00:00:19,440 --> 00:00:22,070 

Nunca me interesaron las colchas, 

 

4 

00:00:22,240 --> 00:00:23,680 

pero vivo aquí. 

 

5 

00:00:23,880 --> 00:00:25,170 

PADUCAH, KENTUCKY 

 

6 

00:00:25,330 --> 00:00:27,050 

(PRESENTADOR) Empieza ya. 

 

7 

00:00:27,210 --> 00:00:30,560 

Vimos buses llenos 

de gente en la orilla. 
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8 

00:00:30,720 --> 00:00:33,180 

Empieza la semana de la colcha. 

 

9 

00:00:33,340 --> 00:00:35,050 

(RÍEN) 

 

10 

00:00:36,020 --> 00:00:37,330 

(MUJER) ¡Es hoy! 

 

11 

00:00:38,110 --> 00:00:40,590 

<font color=#FF0080>Todos saben que hemos llegado.</font> 

 

12 

00:00:41,210 --> 00:00:42,950 

(HOMBRE) Es un caos. 

 

13 

00:00:43,110 --> 00:00:45,080 

Hay que reorganizarlo. 

 

14 

00:00:45,370 --> 00:00:47,680 

(MUJER) Abajo. 

(MUJER) No, no. 

 

15 

00:00:49,860 --> 00:00:52,750 

Es un caos total. 
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16 

00:00:52,910 --> 00:00:54,350 

(Música alegre) 

 

17 

00:00:54,690 --> 00:00:55,880 

¿Todos listos? 

 

18 

00:00:56,060 --> 00:00:58,010 

-(TODAS) ¡Sí! 

-¡Genial! 

 

19 

00:00:58,670 --> 00:01:00,640 

Algunos lo llaman La Meca. 

 

20 

00:01:00,800 --> 00:01:03,190 

Otros, los Óscar de las colchas. 

 

21 

00:01:04,080 --> 00:01:06,510 

¡Iba a por todas y lo conseguí! 

 

22 

00:01:06,730 --> 00:01:08,960 

Venimos desde Bermuda. 

 

23 

00:01:11,400 --> 00:01:15,300 

Estáis en el lugar 

donde gente de todo el mundo 
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24 

00:01:15,460 --> 00:01:18,820 

se reúne para celebrar 

el arte de las colchas. 

 

25 

00:01:21,480 --> 00:01:23,500 

<font color=#FFFF00>Semana de la locura colchera.</font> 

 

26 

00:01:24,270 --> 00:01:26,270 

(Música alegre) 

 

27 

00:01:27,880 --> 00:01:30,900 

¡Ella me vendió mi máquina! 

 

28 

00:01:38,760 --> 00:01:43,200 

LOCOS POR LAS COLCHAS 

 

29 

00:01:44,550 --> 00:01:48,430 

BIEVENIDOS, COLCHEROS 

 

30 

00:01:49,760 --> 00:01:51,640 

(Máquina de coser) 

 

31 

00:01:59,040 --> 00:02:03,200 

<font color=#00FFFF>Soy de Indiana, 

cuando mi marido se jubiló</font> 
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32 

00:02:03,360 --> 00:02:05,690 

<font color=#00FFFF>ya sabía donde quería ir.</font> 

 

33 

00:02:06,500 --> 00:02:09,370 

<font color=#00FFFF>Vine aquí por las colchas.</font> 

 

34 

00:02:09,820 --> 00:02:12,830 

<font color=#00FFFF>Nos dicen: 

"Tenéis suerte de vivir</font> 

 

35 

00:02:12,990 --> 00:02:15,640 

<font color=#00FFFF>en Paducah, la ciudad colchera".</font> 

 

36 

00:02:16,050 --> 00:02:19,260 

<font color=#00FFFF>Aquí es donde trabajo. 

Este es mi desorden.</font> 

 

37 

00:02:19,420 --> 00:02:22,540 

<font color=#00FFFF>Esa obra es mía, esos caballos.</font> 

 

38 

00:02:22,700 --> 00:02:25,630 

<font color=#00FFFF>Cuando estaba enferma, mis amigos</font> 

 

39 

00:02:25,790 --> 00:02:29,150 

<font color=#00FFFF>me ayudaron con esta 

y rezaron por mí.</font> 
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40 

00:02:29,310 --> 00:02:32,180 

<font color=#00FFFF>Es lo que representan las grullas.</font> 

 

41 

00:02:32,370 --> 00:02:33,540 

<font color=#00FFFF>Kriby.</font> 

 

42 

00:02:34,810 --> 00:02:36,830 

<font color=#FF0080>Es un gran ayudante.</font> 

 

43 

00:02:38,110 --> 00:02:42,320 

<font color=#FF0080>Empezamos a hacer colchas juntas 

hace ya diez años.</font> 

 

44 

00:02:43,910 --> 00:02:48,200 

<font color=#FF0080>La primera vez que nos presentamos 

ganamos el tercer premio.</font> 

 

45 

00:02:48,360 --> 00:02:50,800 

<font color=#FF0080>En 2011.</font> 

 

46 

00:02:51,340 --> 00:02:55,170 

<font color=#FF0080>Al año siguiente 

nos presentamos a un concurso</font> 

 

47 

00:02:55,330 --> 00:03:00,080 
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<font color=#FF0080>llamado <i>The Ginkgo Tree</i> 

y ganamos el segundo premio.</font> 

 

48 

00:03:00,850 --> 00:03:02,710 

<font color=#FF0080>Si no trabajo, coso.</font> 

 

49 

00:03:02,870 --> 00:03:06,970 

<font color=#FF0080>Cuando no cocino, limpio 

o lavo, coso.</font> 

 

50 

00:03:07,610 --> 00:03:10,580 

<font color=#FF0080>Habré hecho unas 200 colchas.</font> 

 

51 

00:03:10,780 --> 00:03:12,070 

<font color=#FF0080>Por lo menos.</font> 

 

52 

00:03:12,230 --> 00:03:14,050 

<font color=#00FFFF>Estoy obsesionada.</font> 

 

53 

00:03:14,210 --> 00:03:15,970 

(Música tranquila) 

 

54 

00:03:31,590 --> 00:03:33,320 

(MUJER) Estamos siempre 

 

55 

00:03:33,480 --> 00:03:37,470 
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comprando telas a los loco, 

sin saber cómo las usaremos. 

 

56 

00:03:37,630 --> 00:03:39,600 

Tenemos que tenerlas. 

 

57 

00:03:39,950 --> 00:03:44,020 

<font color=#00FFFF>Pruebas varias técnicas 

y quieres hacer más.</font> 

 

58 

00:03:44,180 --> 00:03:46,290 

<font color=#00FFFF>Te absorben por completo.</font> 

 

59 

00:03:52,580 --> 00:03:54,250 

<font color=#00FFFF>Te vuelven loco.</font> 

 

60 

00:03:59,660 --> 00:04:01,890 

Algunas parecen pinturas. 

 

61 

00:04:02,050 --> 00:04:05,020 

Te choca que sea una colcha. 

 

62 

00:04:05,180 --> 00:04:07,510 

Parece pintura al óleo. 

 

63 

00:04:09,290 --> 00:04:12,210 
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-(JANET) Si ves algo... 

-(VICKY) Lo cogemos. 

 

64 

00:04:13,170 --> 00:04:15,160 

(JANET) Ve a la mesa... 

 

65 

00:04:15,320 --> 00:04:16,960 

(VICKY) Vamos a ojear. 

 

66 

00:04:17,120 --> 00:04:18,930 

Lo estamos haciendo. 

 

67 

00:04:19,170 --> 00:04:20,990 

(JANET) De esa ya tenemos. 

 

68 

00:04:22,860 --> 00:04:25,090 

Los colcheros son amables 

 

69 

00:04:25,700 --> 00:04:28,970 

hasta que solo quedan 

dos metros de tela 

 

70 

00:04:29,160 --> 00:04:30,790 

y ambos la queréis. 

 

71 

00:04:32,750 --> 00:04:34,280 



141 
 

(VICKY) Es muy mono. 

 

72 

00:04:34,760 --> 00:04:36,160 

Perdón. 

 

73 

00:04:37,400 --> 00:04:38,400 

¡Qué amable! 

 

74 

00:04:38,630 --> 00:04:40,860 

La está ayudando. 

 

75 

00:04:41,760 --> 00:04:43,220 

148,72. 

 

76 

00:04:43,380 --> 00:04:47,030 

No importa el precio, 

siempre decimos: "No está mal". 

 

77 

00:04:49,150 --> 00:04:50,930 

Reímos y lloramos juntas. 

 

78 

00:04:51,090 --> 00:04:53,670 

La conocí hace cinco años. 

 

79 

00:04:53,830 --> 00:04:57,380 

-Abrí una tienda. 
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-Y entré por casualidad. 

 

80 

00:04:57,540 --> 00:04:59,900 

El resto es historia. 

 

81 

00:05:00,890 --> 00:05:02,590 

Hay que ir más rápido. 

 

82 

00:05:02,750 --> 00:05:04,430 

Ya lo sabíamos. 

 

83 

00:05:07,070 --> 00:05:09,350 

(PARLOTEAN) 

 

84 

00:05:09,630 --> 00:05:13,730 

En mi familia no hay bebés. 

Ojalá tengan. 

 

85 

00:05:14,620 --> 00:05:16,300 

(MUJER) Amo lo de bebés. 

 

86 

00:05:19,040 --> 00:05:21,840 

(Música tranquila) 

 

87 

00:05:25,040 --> 00:05:26,080 

¡Qué vaya bien! 
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88 

00:05:26,440 --> 00:05:28,230 

-Con Dios. 

-¡Hasta luego! 

 

89 

00:05:28,840 --> 00:05:29,840 

Vuelvo luego. 

 

90 

00:05:30,580 --> 00:05:33,420 

Entre ida y vuelta del hotel 

 

91 

00:05:35,460 --> 00:05:37,870 

hago sudokus en mi libro. 

 

92 

00:05:38,860 --> 00:05:41,260 

(PRESENTADORA) ¿Las has visto? 

 

93 

00:05:41,420 --> 00:05:43,450 

Solo en la televisión. 

 

94 

00:05:46,170 --> 00:05:48,850 

EL CANAL DE LAS COLCHAS 

 

95 

00:05:49,550 --> 00:05:52,630 

<font color=#00FF00>¿Me pongo gafas? 

Así parezco guay.</font> 
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96 

00:05:52,790 --> 00:05:56,340 

<font color=#00FF00>No me dejan. 

Los vendedores de coches</font> 

 

97 

00:05:56,500 --> 00:05:57,920 

<font color=#00FF00>tampoco pueden.</font> 

 

98 

00:05:58,320 --> 00:05:59,940 

<font color=#00FF00>¿Me oís?</font> 

<font color=#FFFF00>No tires.</font> 

 

99 

00:06:00,100 --> 00:06:01,230 

<font color=#00FF00>¿Dónde está?</font> 

 

100 

00:06:01,870 --> 00:06:05,000 

<font color=#FFFF00>Lo que más me gusta es oír:</font> 

 

101 

00:06:05,160 --> 00:06:08,000 

<font color=#FFFF00>"Llevo tiempo 

siguiendo el programa,</font> 

 

102 

00:06:08,160 --> 00:06:10,330 

<font color=#FFFF00>25 o 28 años,</font> 

 

103 

00:06:10,490 --> 00:06:13,460 
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<font color=#FFFF00>lo veo cada año".</font> 

 

104 

00:06:14,320 --> 00:06:16,390 

<font color=#FFFF00>¿Cuántos metros llevas?</font> 

 

105 

00:06:17,060 --> 00:06:21,230 

<font color=#FFFF00>Antes de Internet, nos decían: 

"me gusta el hotel,</font> 

 

106 

00:06:21,390 --> 00:06:24,450 

<font color=#FFFF00>pero no tienen el Canal 

de Las Colchas".</font> 

 

107 

00:06:24,610 --> 00:06:26,070 

<font color=#FFFF00>Y feliz colchado.</font> 

 

108 

00:06:27,410 --> 00:06:31,520 

<font color=#00FF00>Venimos a recibir a gente 

de todo el mundo.</font> 

 

109 

00:06:32,080 --> 00:06:33,760 

<font color=#FFFF00>Hay un stop.</font> 

<font color=#00FF00>¿Dónde?</font> 

 

110 

00:06:33,920 --> 00:06:35,180 

<font color=#FFFF00>Justo aquí.</font> 
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111 

00:06:36,900 --> 00:06:39,300 

<font color=#FFFF00>Es una jornada de 24 horas.</font> 

 

112 

00:06:39,770 --> 00:06:42,580 

<font color=#00FF00>Especialmente para ti.</font> 

<font color=#FFFF00>No dormimos mucho.</font> 

 

113 

00:06:44,570 --> 00:06:49,360 

<font color=#FFFF00>El canal lo empezó en 1990 Terry, 

el marido de Linda.</font> 

 

114 

00:06:49,520 --> 00:06:52,300 

<font color=#FFFF00>Por desgracia, murió en 2010.</font> 

 

115 

00:06:52,460 --> 00:06:57,300 

<font color=#FFFF00>Lo hacemos por amor a las colchas 

y a los colcheros,</font> 

 

116 

00:06:57,460 --> 00:06:59,070 

<font color=#FFFF00>y en memoria de Terry.</font> 

 

117 

00:06:59,230 --> 00:07:01,600 

</b><font color=#00FF00>¿Tienes los micros?</font> 

<font color=#FFFF00>Sí.</font> 

 

118 

00:07:01,760 --> 00:07:04,460 
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<font color=#00FF00>Me encanta el mando automático.</font> 

 

119 

00:07:05,500 --> 00:07:06,780 

<font color=#00FF00>¡Olé!</font> 

 

120 

00:07:08,080 --> 00:07:10,290 

<font color=#FFFF00>No me abandones.</font> 

 

121 

00:07:10,450 --> 00:07:13,370 

<font color=#00FF00>Eres mayor y más rápido que yo.</font> 

 

122 

00:07:14,080 --> 00:07:15,090 

<font color=#FFFF00>Bueno.</font> 

 

123 

00:07:15,620 --> 00:07:17,760 

<font color=#FFFF00>Aún me emocionan las colchas.</font> 

 

124 

00:07:17,920 --> 00:07:20,180 

<i>(ALTAVOZ) La semana de la colcha.</i> 

 

125 

00:07:20,340 --> 00:07:24,240 

<i>Asegúrense de visitar 

las zonas de venta,</i> 

 

126 

00:07:24,400 --> 00:07:27,850 

<i>todos los pisos 



148 
 

y el pabellón de la cúpula.</i> 

 

127 

00:07:28,320 --> 00:07:30,440 

<i>No olviden visitar</i> 

 

128 

00:07:30,600 --> 00:07:32,890 

<i>las tiendas de la calle Kentucky.</i> 

 

129 

00:07:34,960 --> 00:07:37,180 

Las colgamos en Facebook. 

 

130 

00:07:37,780 --> 00:07:39,000 

Nos las piden. 

 

131 

00:07:39,160 --> 00:07:41,110 

<font color=#00FF00>A ver si puedo enfocar.</font> 

 

132 

00:07:41,520 --> 00:07:44,500 

<font color=#00FF00>Son artistas de las colchas.</font> 

 

133 

00:07:44,660 --> 00:07:48,760 

<font color=#00FF00>Lo habéis oído mucho.</font> 

<font color=#FFFF00>Artistas de las colchas.</font> 

 

134 

00:07:49,940 --> 00:07:50,940 

¡Guau! 
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135 

00:07:52,490 --> 00:07:54,720 

Esta es la mejor colcha. 

 

136 

00:07:55,710 --> 00:07:58,940 

La hizo una chica de Michigan. 

 

137 

00:08:00,100 --> 00:08:02,560 

-(MUJER) Está aquí. 

-¿Dónde? 

 

138 

00:08:03,090 --> 00:08:07,220 

-Yo también seré famosa algún día. 

-Ya lo eres. 

 

139 

00:08:08,300 --> 00:08:11,120 

Creo que la idea de competir 

 

140 

00:08:11,280 --> 00:08:15,070 

ha mejorado el mundo de las colchas. 

 

141 

00:08:15,230 --> 00:08:19,220 

He utilizado tejidos 

ligeros y pesados para equilibrarlo. 

 

142 

00:08:19,380 --> 00:08:21,710 
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No se empieza ganando, 

 

143 

00:08:21,870 --> 00:08:23,870 

sino entrando en un concurso. 

 

144 

00:08:25,740 --> 00:08:28,430 

Ella es muy humilde, 

 

145 

00:08:28,590 --> 00:08:31,010 

por eso se lo merece tanto. 

 

146 

00:08:32,830 --> 00:08:36,400 

(ANITA) Quería contar 

la historia de mi familia. 

 

147 

00:08:37,510 --> 00:08:40,980 

Elegí estrellas 

porque son magníficas. 

 

148 

00:08:41,700 --> 00:08:44,420 

La parte central 

representa a mis padres. 

 

149 

00:08:46,990 --> 00:08:50,610 

(ANITA) Juntarnos 

y animarnos entre nosotras es 
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150 

00:08:52,420 --> 00:08:53,420 

increíble. 

 

151 

00:08:53,590 --> 00:08:55,110 

Increíble. 

 

152 

00:08:57,350 --> 00:09:00,570 

(MUJER) Empezamos, pasamos por aquí, 

 

153 

00:09:00,730 --> 00:09:04,140 

tened paciencia y todos podremos ver. 

 

154 

00:09:05,140 --> 00:09:07,770 

Fue diseñada 

por mi abuela y mi madre. 

 

155 

00:09:08,170 --> 00:09:12,590 

Para hacer esta se necesita 

más de una regla. 

 

156 

00:09:22,420 --> 00:09:26,050 

(A LA VEZ) Cuatro, tres, dos, uno, 

 

157 

00:09:26,870 --> 00:09:28,890 

¡Bien! 
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158 

00:09:31,250 --> 00:09:35,290 

<font color=#FFFF00>Lo que más me gusta 

de esta semana es hablar contigo.</font> 

 

159 

00:09:35,450 --> 00:09:37,900 

Gracias. 

<font color=#FFFF00>Siempre aprendo algo.</font> 

 

160 

00:09:38,060 --> 00:09:41,980 

<font color=#FFFF00>Eres mi referente 

en el mundo de las colchas.</font> 

 

161 

00:09:42,140 --> 00:09:44,320 

Gracias. 

<font color=#FFFF00>Lo has estado haciendo</font> 

 

162 

00:09:44,480 --> 00:09:47,730 

(A LA VEZ) durante 40 años. 

 

163 

00:09:47,930 --> 00:09:51,030 

Eleanor Burns. 

 

164 

00:09:51,190 --> 00:09:53,510 

<font color=#FFFF00>Es la reina de las colchas.</font> 

 

165 

00:09:55,580 --> 00:09:57,950 
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Soy una persona normal. 

 

166 

00:09:58,150 --> 00:10:00,950 

Tengo entradas. 

¿Quién quiere ver a Eleanor 

 

167 

00:10:01,110 --> 00:10:02,110 

a las cuatro? 

 

168 

00:10:02,700 --> 00:10:04,340 

-Fuimos ayer. 

-¡Qué bien! 

 

169 

00:10:04,500 --> 00:10:05,500 

(PARLOTEO) 

 

170 

00:10:08,460 --> 00:10:11,280 

(ELEANOR) Escribí mi libro 

con mi marido. 

 

171 

00:10:12,250 --> 00:10:16,250 

Cuando lo terminamos se marchó, 

 

172 

00:10:17,480 --> 00:10:19,990 

se fue a hacer otras cosas. 

 

173 
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00:10:20,260 --> 00:10:23,390 

Me dejó sola con mis dos hijos, 

 

174 

00:10:23,550 --> 00:10:26,200 

tuve que apañármelas. 

 

175 

00:10:26,440 --> 00:10:28,030 

(HOMBRE) Saluden a 

 

176 

00:10:28,660 --> 00:10:31,210 

la reina de las colchas: 

 

177 

00:10:32,010 --> 00:10:33,650 

Eleanor Burns. 

 

178 

00:10:36,510 --> 00:10:38,240 

Me llaman bandera. 

 

179 

00:10:42,390 --> 00:10:44,800 

Una banda es una tira de tela. 

 

180 

00:10:46,380 --> 00:10:51,190 

Empiezas con una banda 

y la conviertes en otra cosa. 

 

181 

00:10:52,140 --> 00:10:55,950 
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Somos banderas 

y estamos orgullosas de serlo. 

 

182 

00:11:00,180 --> 00:11:01,380 

(ELEANOR) Lista. 

 

183 

00:11:01,970 --> 00:11:04,100 

¿Estáis listas? ¿Listas? 

 

184 

00:11:04,260 --> 00:11:05,520 

(TODOS) ¡Sí! 

 

185 

00:11:07,330 --> 00:11:09,680 

(APLAUSOS) 

 

186 

00:11:09,840 --> 00:11:12,900 

Lo que enseño es lo fácil, sencillo, 

 

187 

00:11:13,360 --> 00:11:15,190 

cualquiera lo puede hacer. 

 

188 

00:11:15,350 --> 00:11:16,440 

Levantadla. 

 

189 

00:11:17,310 --> 00:11:20,830 

¡Muy bien! 
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190 

00:11:21,510 --> 00:11:24,910 

¡Oh! 

 

191 

00:11:26,840 --> 00:11:28,520 

Es precioso. 

 

192 

00:11:28,680 --> 00:11:31,290 

(ELEANOR) Lo que me enorgullece 

 

193 

00:11:31,840 --> 00:11:34,030 

es que me digan: 

 

194 

00:11:34,190 --> 00:11:37,390 

"hacer colchas 

me ha cambiado la vida". 

 

195 

00:11:37,550 --> 00:11:39,630 

(HOMBRE) Uno, dos, ¡ya! 

 

196 

00:11:39,790 --> 00:11:42,690 

-¿Le recuerdas? 

-Siempre venís juntos. 

 

197 

00:11:43,390 --> 00:11:45,720 

Ha sido diferente este año. 
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198 

00:11:45,880 --> 00:11:47,860 

Uno, dos, ¡perfecto! 

 

199 

00:11:48,020 --> 00:11:49,470 

-Gracias. 

-Gracias. 

 

200 

00:11:49,630 --> 00:11:51,840 

Susie se pondrá celosa. 

 

201 

00:11:55,670 --> 00:11:59,200 

Vigilo con el escalón. Gracias. 

 

202 

00:11:59,360 --> 00:12:00,980 

(ELEANOR) Es compartido. 

 

203 

00:12:03,360 --> 00:12:05,940 

Compartimos amor por las colchas. 

 

204 

00:12:06,100 --> 00:12:07,500 

¡Adiós! 

 

205 

00:12:10,720 --> 00:12:14,760 

Vinimos para ver sus colchas. 

Teníamos que venir. 
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206 

00:12:16,730 --> 00:12:18,960 

(ANITA) Pensé que no entraría. 

 

207 

00:12:19,310 --> 00:12:22,320 

Todos creían que sí, pero yo no. 

 

208 

00:12:25,090 --> 00:12:28,950 

Paducah se convierte 

en ciudad de las colchas. 

 

209 

00:12:31,810 --> 00:12:33,880 

(MUJER) Te hacen sentir bien. 

 

210 

00:12:35,280 --> 00:12:36,780 

Crear de la nada. 

 

211 

00:12:37,610 --> 00:12:41,480 

Les dejo algo a mis niños para que, 

cuando muera, 

 

212 

00:12:42,360 --> 00:12:44,060 

tengan un pedacito de mí. 

 

213 

00:12:44,900 --> 00:12:47,240 

Si tengo un mal día, 
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214 

00:12:47,400 --> 00:12:50,750 

me pongo a hacer colchas. 

 

215 

00:12:51,730 --> 00:12:54,180 

(MUJER) Estos son los ganadores 

 

216 

00:12:54,340 --> 00:12:57,650 

de la 43.ª edición 

del concurso de colchas. 

 

217 

00:12:59,310 --> 00:13:01,770 

(MUJER) Te cambian la vida. 

 

218 

00:13:02,960 --> 00:13:05,350 

La gente ve belleza 

 

219 

00:13:05,590 --> 00:13:08,360 

o parte de la vida en ellas. 

 

220 

00:13:10,320 --> 00:13:13,840 

Mi hermana ya no podía hacer colchas, 

 

221 

00:13:15,600 --> 00:13:17,340 

lo hice por ella. 
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222 

00:13:26,250 --> 00:13:29,910 

(ANITA) Mi hermano murió 

de cáncer hace años 

 

223 

00:13:30,070 --> 00:13:32,500 

y el otro murió en octubre. 

 

224 

00:13:33,630 --> 00:13:36,500 

Quería contar 

la historia de mi familia. 

 

225 

00:13:37,060 --> 00:13:40,990 

La siguiente es la primera vez 

que entra en el concurso. 

 

226 

00:13:41,150 --> 00:13:42,820 

Y el premio es para 

 

227 

00:13:43,540 --> 00:13:44,650 

"Boudinet Clan". 

 

228 

00:13:45,460 --> 00:13:47,830 

Anita Huber, Ohio. 

 

229 

00:13:51,560 --> 00:13:53,880 

Representa su familia. 
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230 

00:13:54,040 --> 00:13:58,820 

Ha usado el diseño estrellado 

de McClosky para inspirarse. 

 

231 

00:13:58,980 --> 00:14:01,740 

Colchado libre con máquina portátil. 

 

232 

00:14:01,900 --> 00:14:04,610 

(Música emotiva) 

 

233 

00:14:13,340 --> 00:14:14,850 

(ANITA) Era mi sueño. 

 

234 

00:14:17,260 --> 00:14:18,660 

Sé que puedo hacerlo. 

 

235 

00:14:21,110 --> 00:14:22,750 

Nunca confié en mí. 

 

236 

00:14:26,060 --> 00:14:28,300 

Pero lo he conseguido. 

 

237 

00:14:40,070 --> 00:14:41,790 

<font color=#00FF00>Representa esperanza,</font> 
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238 

00:14:43,130 --> 00:14:46,060 

<font color=#00FF00>la vida de alguien, su amor.</font> 

 

239 

00:14:46,640 --> 00:14:49,800 

<font color=#00FF00>Es más que una simple colcha.</font> 

 

240 

00:14:50,740 --> 00:14:52,640 

(Música tranquila) 

 

241 

00:14:56,610 --> 00:15:00,700 

<font color=#00FFFF>Considero que es armonía, 

¿no, Bobbe?</font> 

 

242 

00:15:01,360 --> 00:15:02,940 

<font color=#FF0080>Buena descripción.</font> 

 

243 

00:15:04,990 --> 00:15:09,080 

<font color=#00FFFF>El mundo puede aprender de la 

armonía entre colcheros.</font> 

 

244 

00:15:21,970 --> 00:15:24,920 

<font color=#FFFF00>Otro concurso para los libros.</font> 

 

245 

00:15:28,530 --> 00:15:30,770 

<font color=#FFFF00>Los colcheros son muy creativos,</font> 
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246 

00:15:30,930 --> 00:15:34,830 

<font color=#FFFF00>con las telas y 

eligiendo las licencias.</font> 

 

247 

00:15:34,990 --> 00:15:36,030 

<font color=#00FF00>Sí.</font> 


