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1 MPA: (.. 0.36) i_ 
2 què li sembla_ 
3 ha canviat el barri_ 
4 d’ençà que::_ 
5 CAB: oh_ 
6 e(s)tà clar_ 
7 perquè abans només eren quatre cases_ 
8 (.. 0.63) i ara mira si n’hi ha de poblades\ 
9 MPA: (. 0.26) mhm_ 
10 CAB: abans eren quatre cases només_ 
11 MPA: (.. 0.89) m\ 
12 i aquí dalt amb la:_ 
13 ara amb la:_ 
14 amb la ro:nda_ 
15 aque:sta [que_] 
16 CAB: [sí:_] 
17 perquè abans només passaven_ 
18 (.. 0.37) els cotxes no sabien lo de:l_ 
19 camí_ 
20 (.. 0.82) si alguna vegada (ha)via d’agafar un cotxe_ 
21 (.. 0.58) l’havien d’anar encarrilant_ 
22 perquè no sabien ont eren_ 
23 (.. 0.67) hi passaven-- 
24 només passaven carros per (a)quí_ 
25 MPA: (. 0.25) {(P) mhm_ 
26 (. 0.20) sí esclar_} 
27 (. 0.22) han canviat les coses oi/ 
28 CAB: {(P) oi tant si han canviat_} 
29 MPA: (. 0.17) {(P) mhm\} 
30 CAB: (.. 0.66) {(P) d’allavores am ara_} 
31 MPA: (.. 0.52) i tant oi/ 
32 (.. 0.68) i_ 
33 de llengua que domina en aquest barri_ 
34 què li sembla\ 
35 CAB: tots_ 
36 casi tots_ 
37 són iguals_ 
38 catalans\ 
39 jo almenos_ 
40 tot el que parlo_ 
41 parlo amb català\ 
42 MPA: (. 0.18) mhm_ 
43 (.. 0.76) {(P) sí oi/ 
44 hi ha_} 
45 CAB: {(P) mhm\} 
46 MPA: (.. 0.40) mhm\ 
47 i a vostè li agrada de viure aquí_ 
48 CAB: (. 0.27) {(??) oh clar\} 
49 @@@ 
50 ja m’hi-- 
51 ja m’hi moriré aquí_ 
52 MPA: @@ 
53 CAB: (.. 0.33) ja m’hi trauran\ 
54 MPA:  @@ 
55 (. 0.18) ntx\ 
56 (.. 0.41) (INH) 
57 i:_ 
58 i això_ 
59 i amb la gent_ 
60 ha (ha)gut algun canvi_ 
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61 m- -- 
62 més o menys_ 
63 allò:_ 
64 (... 1.62) i m:_ 
65 (... 1.38) a:_ 
66 vostè què li sembla_ 
67 ara_ 
68 justament avui que és un dia tan_ 
69 CAB: sí\ 
70 MPA: tan:_ 
71 així significatiu_ ((el dia d’una vaga general)) 
72 què li sembla_ 
73 amb aquests darrers anys_ 
74 (.. 0.30) m_ 
75 a-- 
76 hem anat a millor o pitjor_ 
77 vostè com ho diria_ 
78 CAB: jo no sé si a millor o pitjor_ 
79 p(e)rò:_ 
80 em sembla que estem més malament que abans\ 
81 @ 
82 MPA: (... 1.23) a nivell:_ 
83 [a_] 
84 CAB: [{(P) sí\}] 
85 MPA: a quin nivell_ 
86 {(DC) a nivell: social_ 
87 a nivell: de:_} 
88 (. 0.27) d’e[co]nomia:_ 
89 CAB: [{(P) tot_}] 
90 (. 0.23) d’aba:ns_ 
91 to:t_ 
92 perquè ara_ 
93 és molt diferent d’aba:ns_ 
94 (.. 0.67) la gen::t_ 
95 (. 0.23) cada qual va per ell:s_ 
96 (.. 0.43) i ningú mira pels altres\ 
97 (. 0.24) abans la gent mirava_ 
98 (.. 0.44) d’afavorir un a l’atre_ 
99 ara_ 
100 {(PP) què va_} 
101 {(P) ara cada qual va per ell:_ 
102 i ala_} 
103 MPA: (.. 0.60) mhm\ 
104 això:_ 
105 direm en l’aspecte:_ 
106 so[cial no/] 
107 CAB: [sí:_ 
108 sí:_] 
109 MPA: p(e)rò i l’aspecte d’economia_ 
110 què li sembla_ 
111 CAB: (.. 0.31) {(P) m_ 
112 tot som per un igual_ 
113 treballadors\} 
114 MPA: (.. 0.39) mhm\ 
115 (.. 0.87) {(P) mhm_} 
116 CAB: (.. 0.37) {(PP) treballadors ara no_} 
117 {(P) perquè no treballem ja\ 
118 @@} 
119 MPA: clar_ 
120 [{(@) ara_}] 
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121 CAB: [xx_] 
122 MPA: {(@) ara a viure bé_} 
123 @ 
124 CAB: (. 0.27) {(P) ara a viure} de renda\ 
125 MPA: m mhm\ 
126 (INH) 
127 i a vostès_ 
128 personalment_ 
129 què els hi sembla_ 
130 si:_ 
131 a:_ 
132 allò que els demano_ 
133 (. 0.24) am(b) aquests_ 
134 anys_ 
135 de:_ 
136 dos o tres anys_ 
137 (INH) 
138 a:_ 
139 la seva situació ha millorat_ 
140 ha:_ 
141 ha anat a pitjor_ 
142 com ha anat\ 
143 CAB: (. 0.27) {(P) no:_ 
144 almenos ha anat a millo:r_ 
145 (.. 0.38) a millor perquè_} 
146 (.. 0.92) abans havies de treballar_ 
147 i ara ja no treba[lles_] 
148 MPA: [ara no] eh/ 
149 ara és l’avantatge de_ 
150 (. 0.20) i què fa durant el dia_ 
151 aviam_ 
152 quan_ 
153 [perquè quan_] 
154 CAB: [xx_] 
155 durant el dia_ 
156 (.. 0.45) ara tot aquest dies_ 
157 que està aquest a casa_ ((es refereix al marit)) 
158 no no faig re\ 
159 MPA: (.. 0.47) home_ 
160 [xx_] 
161 CAB: [lo just\] 
162 (.. 0.44) rentar pla:ts_ 
163 rentar la-- 
164 bueno la roba_ 
165 planxar_ 
166 lo just\ 
167 (.. 0.74) i quan no hi era ell_ 
168 {(??) bueno--} 
169 quan està a baix_ ((en un taller de fusteria)) 
170 pues allavòrens xx molts més\ 
171 (.. 0.61) ara no_ 
172 ara m’assento aquí:_ 
173 (... 1.19) i ja està:_ 
174 {(AC) bueno fer la feina igual\} 
175 MPA: fer [1 la feina_] 
176 CAB: {(P) [1 igual\] 
177   [2 la feina_]} 
178 MPA: [2 p(e)rò més tran]quil·lament no/ 
179 CAB: la feina s’ha de fer igual_ 
180 però no tant com abans\ 
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181 (.. 0.47) que aba:ns_ 
182 un do- -- 
183 no es dava compte_ 
184 estava amb el drap_ 
185 (.. 0.66) i ara {(@) des de que està aixins_} 
186 (. 0.18) no vaig amb el dra- que diu ell\ 
187 MPA: @@ 
188 (INH) 
189 ara més tranquil·la oi/ 
190 (. 0.24) i [total_] 
191 CAB: [x_] 
192 MPA: (.. 0.55) em:_ 
193 i era_ 
194 feu_ 
195 aixís_ 
196 pensem una miqueta:_ 
197 imaginem\ 
198 (. 0.19) i si li toqués la loteria_ 
199 (.. 0.39) [què--] 
200 CAB: [{(xisclant) ah_}] 
201 MPA: què li agradaria de fer\ 
202 CAB: (.. 0.39) no re_ 
203 no faria_ 
204 em sembla que no em mauria de tal com estic\ 


