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1 ECF: quin tipus d’amics_ 
2  recordes_ 
3  que tenies_ 
4  d’aquella època_ 
5 TRO: (. 0.24) bueno:_ 
6  els amics pues de::_ 
7  [de l’esc- -- 
8  de:_] 
9 ECF: [i- i-- 
10  i de jove_] 
11  bueno_ 
12  escla:r_ 
13  é:s [diferent\] 
14 TRO: [de l’esco]la:_ 
15  (.. 0.41) pue:s_ 
16  amics de l’escola_ 
17  pues nosatro::s_ 
18  e:_ 
19  o sigui_ 
20  jo_ 
21  fins a:ls_ 
22  catorze anys_ 
23  des dels tres anys_ 
24  fins als catorze_ 
25  l’escolaritat_ 
26  (.. 0.48) la vaig fer_ 
27  al col·legi nacional_ 
28  Pere i Anton_ 
29  de Granollers_ 
30  no sé si l’heu sentit a par[lar_] 
31 AFF: [m\] 
32  (.. 0.38) {(P) sí:\} 
33 TRO: i:_ 
34  bueno\ 
35  bueno pues [jo:_] 
36 AFF: [clar\ 
37  és que jo_] 
38  {(AC) treballo am una escola de mestra_} 
39 TRO: [ju::nt_ 
40   ju:nt_] 
41 AFF: [i les conec una mica {(@) les es]coles_} 
42 TRO: jun:t_ 
43  am::b_ 
44  amb tres o quatre nois més_ 
45  (.. 0.32) amb l’ajuda_ 
46  d’un mestre que teníem_ 
47  que tenia les ideies_ 
48  molt obestres_ 
49  (.. 0.36) molt obertes el mestre_ 
50  (.. 0.44) vam_ 
51  funda:r_ 
52  (. 0.16) {(DC) el primer diari escolar_} 
53  que hi va haver_ 
54  amb una escola_ 
55  a Granollers\ 
56 ECF:  (. 0.27) {(P) ah\ 
57  està molt bé\} 
58 AFF: (.. 0.45) Déu n’hi do\ 
59  (.. 0.30) @@ 
60 TRO: (.. 0.44) vull di[:r_] 
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61 AFF: [per][què:_] 
62 TRO: [i a par]tir de llavors_ 
63  pues e::_ 
64  (.. 0.40) teníem:_ 
65  a casa d’un::_ 
66  d’un d’aquests companys de col·lègit_ 
67  (.. 0.82) pues el::_ 
68  seu pare_ 
69  treballava al sindica:t_ 
70  pues ens fa-- 
71  ens feia-- 
72  fèiem el diari_ 
73  amb multicopistes_ 
74  d’aquelles_ 
75  a mà[::_ 1] 
76 ECF: [1 sí\ 
77  d’aque]lles [de:_ 
78  clandestinitat\ 2] 
79 TRO: [2 que tenies que passar la tinta:_] 
80 ECF: s[í\ 3] 
81 TRO: [3 a]:h x-- 
82 ECF: (. 0.24) sí\ 
83 TRO: x-- 
84  exac[tament\ 
85  casibé\ 1] 
86 ECF: [1 això\ 
87  això\ 
88  s]í\ 
89 AFF: [2 x\] 
90 TRO: [2 i bueno\ 
91  i] muntàvem_ 
92  el diari del col·lèg:it_ 
93  (.. 0.40) nosatros mateix_ 
94  {(AC) pues (a)nàvem a les botigues de Granollers_ 
95  a buscar anun[ci:s_} 1] 
96 AFF: [1 ja\] 
97  aleshores_ 
98  això de-- 
99 TRO: (.. 0.30) [2 vull di:r_] 
100 AFF: [2 devia ser am cas]tellà_ 
101  o en ca[talà_ 3] 
102 TRO: [3 eh/] 
103 AFF: (. 0.16) en aquella [4 època\] 
104 TRO: [4 e::n_] 
105  castellà\ 
106 ECF: (.. 0.35) [5 {(PP) en castellà\}] 
107 AFF: [5 no no\ 
108  és que ara {(??) p]r:ensava_} 
109  a [6 veure\] 
110 ECF: [6 no p(e)rò--] 
111 AFF: [7 el castellà:_ 
112  eh--] 
113 TRO: {(F) [7 en castellà:_ 
114  perquè el] català:_ 
115  al co[l·lègit_ 8 
116  estava comple]tament [9 prohibit\] (F)} 
117 AFF: [8 cla::r\] 
118 ECF: [9 prohibit\] 
119 TRO: et [10 sentien dir una parau]la amb català_ 
120 AFF: [10 sí sí sí sí sí\] 
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121 TRO: i parlant mala[ment_ 
122  et 11] fotien una hòs[tia\ 12] 
123 ECF: [11 sí\] 
124  [12 sí\] 
125 AFF: sí sí s[í\ 
126  @@@@ 13] 
127 TRO: [13 que et deixaven baldat\] 
128 AFF: [14 sí sí sí\] 
129 TRO: [14 eh/ 
130  vull dir] que:_ 
131  [15 vull dir que_] 
132 ECF: [15 p(e)rò:_ 
133  e- -- 
134  e]ls teus amics_ 
135  amb tu_ 
136  qui- -- 
137  amb quina llengua parlàveu:\ 
138 TRO: els que érem catalans_ 
139  catalans\ 
140  i [els que] érem:_ 
141 ECF: [sí\] 
142 TRO: i els que eren::_ 
143  castellans_ 
144  pues amb castellà\ 
145  i si deies alguna cosa amb castellà_ 
146  pues hi havia gent_ 
147  pues que havia nascut aquí:_ 
148  i ja:_ 
149  l’entenien bastant\ 
150 ECF: (. 0.22) {(P) ja ja ja\} 


