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1 RRR: què els hi passa a aquests de cop i volta\ ((comenta la notícia de la  
  baixa de moral dels jugadors del Barça)) 
2  estaven la mar de bé i ara de cop i volta_ 
3 PEI: [m: x\] 
4 RRR: [m: es]tan_ 
5  am:_ 
6  baixos de moral/ 
7  (.. 0.53) són pesats eh per (ai)xò\ 
8  coi\ 
9  amb lo que cobren\ 
10 PEI: i tant\ 
11  jo també ho trobo això\ 
12  (.... 6.79) 
13 RRR: fa més il·lusió a lo millor anar a veure un partit de uns nanos que juguen_ 
14  que no pas aquests que tot el dia estan_ 
15  (. 0.22) a més\ 
16  és que no (é)s-- 
17  no és:_ 
18  maco ara veure-ho\ 
19  perquè com que hi han tants defenses que no els_ 
20  (.. 0.41) que no els deixen ni entrar_ 
21  (... 1.47) no veus gaire bon joc tampoc\ 
22  (.. 0.66) ((a FSC)) [sembla que hi entengui\ 
23  (INH) (EXH)] 
24 PEI: [diuen que ahir_ 
25  els entesos\ 
26  diuen que ahir] van jugar bé\ 
27 RRR: (.. 0.69) ((a FSC)) @@@ {(@) sembla que hi entengui\} 
28 FSC: {(@) (EXH) (EXH)} 
29 PEI: jo-- 
30  [1 jo tampoc no hi entenc gaire eh\ 
31  jo tampoc\] 
32 RRR: [1 jo tampoc no hi entenc gaire\ 
33  p(e)rò és que_] 
34  jo ho [2 veig a vegades\] 
35 FSC: [2 no\ 
36  p(e)rò és veri][tat eh\ 3] 
37 RRR: [3 si estàs aquí] davant_ 
38  a davant a davant [4 no {(??) juguen\}] 
39 PEI: [4 ara jo: el dia] del cinc a zero_ 
40  [5 vaig trobar que van jugar fantàstic\] 
41 RRR: [5 ni juguen ni deixen jugar\] 
42 PEI: era una cosa_ 
43  que no paraven\ 
44  no paraven\ 
45  no paraven\ 
46  no paraven\ 
47  (.. 0.30) hi ha vegades que és v(e)ritat que trobes que estan encantats\ 
48  (. 0.20) i de vegades també trobes_ 
49  que els atres no deixen jugar\ 
50 RRR: (.. 0.48) [1 sí\ 
51  és que és això\] 
52 PEI: [1 que es queden allà::] en_ 
53  [2 tapant la porteria_ 
54  i no deixen {(??) ni} jugar\] 
55 RRR: [2 esclar\ 
56  guanyen_ 
57  guanyen_ 
58  p(e)rò és] que no han deixat que els demés fessin_ 
59  (.. 0.54) fessin re tampoc\ 
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60 PEI: mhm\ 
61  (.. 0.97) 
62 PEI: ara lo que diu el:: Cruyff_ 
63  potser té raó\ 
64  (.. 0.40) que en ves de mirar de jugar bé_ 
65  ara només tenen de mirar de guanyar\ 
66 RRR: (.. 0.59) sí\ 
67  [suposo que sí\] 
68 PEI: [perquè esclar_] 
69  (... 1.88) 
70 PEI: menos mal que el [1 Lleida va guanyar\] 
71 RRR: [1 el que passa és que pot]ser no ho hauria de [2 dir-ho tant per {(??) dir-ho a} 

tothom\] 
72 PEI: [2 que ara ja el Lleida ja no és l’últim\] 
73  (.. 0.46) eh_ 
74 RRR: [ah no/ 
75  ja no és l’últim/] 
76 PEI: [pobre\ 
77  el Lleida és l’ul- -- 
78  potser] aquest any encara ho salvarà\ 
79 RRR: (. 0.15) [qui és l’últim\] 
80 PEI: [encara hi podrà ser] un atre any\ 
81  (... 1.35) 
82 PEI: és que el Lleida_ 
83  {(??) clar\} 
84  era l’últim\ 
85  i si ets l’últim és_ 
86  el que {(??) tens de saltar ara i [aniran} a segona\] 
87 RRR: [x\ 
88  ja\ 
89  aixís] ja no li tocarà\ 
90 PEI: i ara_ 
91  de moment_ 
92  ahir va guanyar_ 
93 RRR: i el_ 
94  i el Atlètic_ 
95  (. 0.27) el_ 
96  com es diu\ 
97  el Deportivo\ 
98  (.. 0.32) com_ 
99  com va\ 
100  aquest està primer no/ 
101 PEI: està a davant\ 
102 RRR: (.. 0.52) [sí p(e)rò_ 
103  oi que està--] 
104 PEI: [ens en portem quatre] punts\ 
105 RRR: p(e)rò oi que està_ 
106  durant molts anys ha estat_ 
107 PEI: [1 sempre a davant\] 
108 RRR: [1 a davant_] 
109 PEI: [2 sempre: {(??) intern\}] 
110 RRR: [2 i después de la mitat_ 
111  se’n va\] 
112 PEI: sempre\ 
113 RRR: (.. 0.63) a veure\ 
114  aixís encara hi ha [possibilitat\] 
115 PEI: [és que encara] pot guanyar el Barcelona\ 
116 RRR: i els del Canàries molt bé no/ 
117  es porten/ 
118 PEI: (.. 0.91) oh:\ 
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119  els dos anys aquests últims [han sigut sort] del Canàries\ 
120 RRR: [va ser molt bo\] 
121  (.. 0.83) 
122 RRR: (s’escura la gola dues vegades) 
123  (.... 4.42) 
124 PEI: el que va perdre va ser el:_ 
125  (.. 0.32) Bruguera pobre\ 
126  quina llàstima\ 


