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1 TRS: és lo que dèiem l’altre dia. eh Eli? (. 0.27) que d’aquí un: 

2  temps estarem tots situats. 

3 MJJ: (.. 0.41) ben situats? 

4 EUU: {(P) xx} 

5 MJJ: (... 1.29) ja ho veurem. 

6 EUU: (.. 0.51) {(AC) sí home sí.} 

7 MJJ: no és tan fàcil eh. 

8 EUU: serem una colla de yuppies de guais, 

9 MJJ: al[guns sí] i alguns no, 

10 EUU: [xx] 

11 PUY: (. 0.18) sí. (... 1.13) mentre no es trenqui l’amistat, 

12 EUU: (... 1.08) jo crec que si no s’ha trencat ja no es trencarà. 

13 MJJ: quina amistat? 

14 TRS: (.. 0.90) @@@ 

15 EUU: bueno. pues se suposa que:, 

16 MJJ: no, no et pensis eh. 

17 EUU: no et pensis. 

18 PUY: la germanor. 

19 MJJ: no et pensis. 

20 EUU: jo crec, [1 hosti, ja portem] casi deu anys, 

21 MJJ: [{(P) 1 no ho tinc tan clar eh.}] pero es pot refredar [2 molt  

22  eh:.] 

23 EUU: [2 que ens] coneixem i, 

24 MJJ: es pot refredar molt, 

25 PUY: [mira, mira] les ties. 

26 EUU: [xxxxxx] evidentment. (. 0.22) p(e)rò ja és gent que s’ha 

27  perdut. (.. 0.80) i jo [1 crec que--] 

28 MJJ: [1 home.] 

29 EUU: [2 jo crec,] 

30 MJJ: [2 la gent que s’ha] perdut, ja no es recupera. 
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31 EUU: i que els que quedem, ja estarem per sempre. 

32  (... 1.10) 

33 MJJ: pero::, 

34 EUU: {(??) mira tio.} si t’he aguantat deu anys, 

35 MJJ: jo ho veig [1 molt negre.] 

36 EUU: [1 ja no em ve] de deu anys [2 més.] 

37 MJJ: [2 jo ho veig] molt, no ho sé. no ho veig tan clar eh. 

38  (.. 0.40) {(AC) o sigui.} tu creus que tots els que estem  

39  serem. 

40 EUU: jo crec que sí. que evidentment, que:, igual es refreda. 

41  perquè si jo me’n vaic a viure a Girona, 

42 MJ? (.. 0.50) xxx 

43 EUU: arribarà un moment que poder em caso, tinc fills, i ja no  

44  baixaré cada cap de setmana. 

45 MJJ: (.. 0.77) (esbufec) ni cada mes. 

46 EUU: (.. 0.80) p(e)rò seguirem sent amics. (.. 0.99) no? vull di:r, 

47 MJJ: @@@ 

48 TRS: home. con- -- contra[resta això. que hi ha internet,] 

49 EUU: [clar. vull dir xxxxx.] xx un cap de setmana baixo, i fem un 

50  sopar, jo què sé, [no] 

51 MJJ: [sí.] no. que, {(??) xx} que sí sí. potser sí, [tant de bo.] 

52 EUU: [que:,] 

53 MJJ: pero que jo [crec que,] 

54 EUU: [que,] home:. el contacte es pot perdre. perquè vés a saber 

55  on vas a parar tu l’any que ve. igual te’n vas a París a viure 

56  amb la, 

57 MJJ: no home. no fo[tis]. 

58 EUU: [amb] [la Emma. 

59  no xx] 

60 MJJ: [amb els france]sos de merda, veus. això no, 
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61  (. 0.16) aquests sí que no. (... 1.24) no. no. pero que, 

62  (.. 0.67) que a- -- que no és ta- -- que, {(L2) ojalá} que surti tot 

63  fantàstic, que siguem amics sempre, p(e)rò que no és tan 

64  fàcil. (.. 0.95) no és tan fàcil. (.. 0.37) o sigui, (.. 0.36) 

65  {(F) entre nuclis petits sí que,} que, segur que sempre 

66  estarem bastant junts. pero:, bueno. i tampoc no ho 

67  sé. perquè el món pot donar moltes voltes. 

68 EUU: {(P) mhm mhm.} 

69 MJJ: pero, tot el grup i tal,  

70 ??? (.. 0.56) (esbufec) 

71 EUU: p(e)rò és que, 

72 MJJ: [1 sí.] 

73 EUU: [1 qui és el] [2 grup.] 

74 MJJ: [2 si més] no és [3 complicat.] 

75 EUU: [3 qui és el grup] ara mateix. 

76 MJJ: (.. 0.55) és que per mi, qui és el grup. (.. 0.72) {(??) espera.} 

77 TRS: els que estem aquí, el [1 Lluí:s:,] 

78 EUU: [1 no som tampoc] tants. per [2 dir hosti.] 

79 MJJ: [2 som poquets.] som molt poquets. 

80 EUU: (.. 0.63) per (ai)xò. (.. 0.60) abans sí que érem molts. 

81  (. 0.27) ara ja no som pas tants. 

82 MJJ: (fa sonar els dits) (.. 0.70) {(P) veus. abans teníem un harem 

83  tu,} (.. 0.60) {(P) @@@} 

84 EUU: {(P) @@} 

85  (... 1.05) 

86 PUY: ((a MJJ)) te’n recordes lo que dèiem. de:, (.. 0.63) si:: les 

87  ties, dèiem les ties, mantindran el seu, la seva amistat i ta::l, 

88  en canvi hem sigut els [{(??) tios,}] 

89 MJJ: [està clarís]sim, p(e)rò està claríssim això. això [1 està 

90  claríssim.] 
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91 PUY: [1 hem sigut] els tios els que hem man[tingut l’amistat. 2] 

92 MJJ: [2 això estava claríssim.] (.. 0.40) és un, no sé. jo sempre 

93  he pensat que [tenim un,] 

94 PUY: [menys e:l,] 

95 MJJ: tenim un concepte d’amistat molt més, 


