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1 NAA: el Carles i la Mia_ 
2 FAN: sí/ 
3 NAA: s’han [casat/] 
4 FAN: [l’Oriol/] 
5 HIL: (. 0.16) sí\ 
6  (.. 0.62) i l’Oriol diu que ell no vol fer despedida tampoc\ 
7 NAA: (... 1.38) jo sí\ 
8  (.. 0.32) ntx\ 
9 SUS: (. 0.10) doncs l’Elvira que en faci\ 
10 NAA: (.. 0.93) [jo:_] 
11 HIL: [ja l’hi] diré\ 
12 NAA: això sí que ho tinc clar eh/ 
13 HIL: (.. 0.55) jo sí que en vull [fer\ 
14  lo que passa que vull fer una despedida_] 
15 NAA: [jo vull una despedida_] 
16  i:_ 
17  les meves amigues ho tenen claríssim que com no em facin algo guai_ 
18  (.. 0.63) al casament no vénen\ 
19 HIL: (.. 0.97) @@@@@ 
20 NAA: no vull que es passin amb mi eh\ 
21  (.. 0.58) p(e)rò que sigui una: una cosa: diferent a: anar a sopar i dallò_ 
22  perquè jo a l’única despedida de soltera que hi (a)nat_ 
23  (.. 0.63) que ha sigut la de l’Angelita_ 
24  (.. 0.52) va ser de pena\ 
25 FAN: (.. 0.46) és que amb a la ma[joria_ 1] 
26 HIL: [1 és que] les despedides de solter normalment són_ 
27  molt [2 de pena eh/] 
28 NAA: [2 vem (a)nar_] 
29  jo no vull molta cosa_ 
30  jo_ 
31  am(b) anar aquí baix a la la plaça de l’ajuntament_ 
32  per dir una: (. 0.21) tonteria_ 
33  ja en tinc prou\ 
34  qualsevol casa qualsevol dallòs\ 
35  (.. 0.71) anar o sop- menjar un  mica o prendre algo_ 
36  i:_ 
37  fer gresca\ 
38  (... 1.13) p(e)rò_ 
39  (.. 0.64) ah jo_ 
40  amb la despedida de soltera que vem (a)nar al Mercashow_ 
41 HIL: (... 1.49) és que totes les despedides de soltera acaben així_ 
42  al Mercashow_ 
43  les dones eh\ 
44 NAA: (.. 0.52) p(e)rò és que nosatres no (a)nàvem ni amb- {(F) ni ambientades\} 
45  (.. 0.54) p(e)rò una cosa és que vas_ 
46  (.. 0.67) (a)nàvem a sopar_ 
47  a una pizzeria_ 
48  no havien ni reservat taula ni re sats/ 
49  (.. 0.38) bah\ 
50  (.. 0.53) (a)nàvem catorze o quinze_ 
51  un dissabte a la nit_ 
52  (.. 0.41) a sopar\ 
53  (.. 0.98) i més a més vem marxar tard\ 
54  (.. 0.79) am(b) el am(b) una guagua d’aquestes_ 
55  (a)nàvem am(b) això i lo que-- 
56  l’únic que va estar bé\ 
57  (.. 0.42) au\ 
58  (.. 0.82) a a la que anàvem no hi (ha)via taula_ 
59  (. 0.15) després no sabíem on (a)nar\ 
60  sort sort del conductor\ 
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61  (.. 0.64) que coneixia una amiga seva que tenia una pizzeria_ 
62  (.. 0.40) i vem arribar_ 
63  i ja estaven tancant_ 
64  (. 0.29) i ens van fer pi[zzes\] 
65 HIL: [@][@@] 
66 NAA: [per]què si no (ha)guéssim menjat un bocata dins l’autobús\ 
67  (... 1.65) i després clar\ 
68  sortint [d’allà ens en vem (a)nar al Mercashow_] 
69 FAN: [p(e)rò això teòricament ho ha--] 
70  ho ha de muntar el nuvi o els companys_ 
71  ho ha d’organitzar_ 
72 SUS: (. 0.23) [el padrí\] 
73 NAA: [ah\ 
74  a mi que] m’ho organitzin les meves amigues\ 
75 FAN: (. 0.15) el padrí ho ha d’organitzar/ 
76 SUS: (.. 0.87) sí no/ 
77 HIL: (.. 0.33) el padrí/ 
78 SUS: (.. 0.90) ai\ 
79  la del nuvi em sembla que la fa el padrí\ 
80  [p(e)rò bé\] 
81 NAA: [jo_] 
82  encara no tinc [molt clar_] 
83 HIL: [doncs no ho sé\] 
84 SUS: (. 0.14) no ho [sé\ 
85  no ho] sé\ 
86 NAA: [què--] 
87  què és_ 
88  el padrí qui és\ 
89  (.. 0.90) el que et fa el vers i et regala el ram\ 
90 HIL: això mateix\ 
91 NAA: (... 1.02) i ha de ser de la família_ 
92 HIL: (.. 0.31) no:\ 
93  [pot ser-ho un ami:c_] 
94 SUS: [l’Héctor va ser del Pep\] 
95 HIL: jo vaig ser padrí del Pep\ 
96 NAA: (. 0.19) tu vas ser padrí del Pep\ 
97  i que seràs padrí de l’Oriol_ 
98 HIL: (.. 0.76) {(P) no ho crec\} 
99 SUS: (.. 0.40) qui s- qui són els_ 
100 HIL: no\ 
101  no ho saben encara\ 
102  SUS: (.. 0.35) ah\ 
103 HIL: (. 0.13) encara no ho ha rumiat\ 
104 NAA: i després llavors hi ha dos testimonis\ 
105 SUS: (.. 0.52) sí\ 


