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1 I21: vem ana:::r_ 
2 bueno_ 
3 estàvem de colònies_ 
4 perquè al juliol fem unes colònies de deu dies\ 
5 [llavors_] 
6 ECC: [{(P) mhm\}] 
7 I21: un parell de dies_ 
8 m::_ 
9 els dediquem a excursió\ 
10 (.. 0.43) a conviure amb la natura:_ 
11 {(AC) que els nens coneguin la  natura i tal\} 
12 (INH) 
13 era el meu::_ 
14 segon any de monitora_ 
15 (... 1.00) i::_ 
16 vem decidir sortir_ 
17 tots contents_ 
18 a fe:r_ 
19 doncs l’excursió:_ 
20 la nit la passàvem a fora_ 
21 fèiem bivac_ 
22 [(INH)] 
23 ECC: [{(P) mhm\}] 
24 I21: i tornàvem el dia següent\ 
25 do:ncs_ 
26 bueno_ 
27 vem:_ 
28 marxar cap a fora_ 
29 vem passar la nit fora_ 
30 (INH) 
31 (.. 0.82) i quan ens vam llevar_ 
32 (… 1.92) e:l meu company i jo havíem de trobar_ 
33 {(DC) el camí_ 
34 de tornada\} 
35 (… 1.02) llavors_ 
36 (INH) 
37 se suposava que fèiem una ruta circular\ 
38 és a dir_ 
39 que nosaltres començàvem_ 
40 x-- 
41 ens paràvem a mig camí_ 
42 ECC: {(P) mhm\} 
43 I21: (. 0.17) al matí següent ens llevàvem_ 
44 i acabàvem\ 
45 (INH) 
46 i quan vem començar a caminar_ 
47 vem veure que_ 
48 el camí:_ 
49 s’acabava_ 
50 es tornava borrós_ 
51 hi havien_ 
52 plantes_ 
53 i clar\ 
54 pos els ne:ns_ 
55 que jo portava llavors_ 
56 tenien vuit i nou anys\ 
57 (INH) 
58 e::_ 
59 {(AC) no sé si alguna vegada 

  has estat am(b) ells_ 
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60 però_} 
61 (INH) 
62 {(EV) quant queda:_ 
63 quant falta:_ 
64 que queda mo:lt_} 
65 ECC: [mhm\] 
66 I21: {(EV) [quan arribare:]m_ 
67 estic cansada:_ 
68 fa calo:r_} 
69 {(AC) perquè a més és al juliol\} 
70 (INH) 
71 i::_ 
72 bueno\ 
73 vem començar-- 
74 clar\ 
75 (.. 0.57) i jo li vaig dir_ 
76 Oriol_ 
77 em sembla que ens hem perdut\ 
78 (. 0.23) {(EV) no no no\ 
79 en sèrio_ 
80 que ens hem-- 
81 que no ens hem perdut\} 
82 perquè aquella ruta_ 
83 quan ens havíem tret_ 
84 e:l_ 
85 carnet de monitors_ 
86 (INH) 
87 l’havíem fet\ 
88 ECC: [{(P) mhm\}] 
89 I21: [o sigui que:]:_ 
90 (. 0.20) {(AC) tots dos_ 
91 n’havíem d’estar segurs_ 
92 de que era per (a)llà\} 
93 (INH) 
94 p(e)rò clar_ 
95 va arribar un moment_ 
96 que li vaig dir_ 
97 per (a)quí no és\ 
98 segur\ 
99 perquè no hi ha cap_ 
100 camí per seguir_ 
101 estem_ 
102 creuant per-- 
103 per mig dels esbarzers\ 
104 llavors em vaig haver de quedar jo_ 
105 (INH) 
106 am(b) e:ls_ 
107 també_ 
108 quinze o setze nens que teníem_ 
109 i li vaig dir_ 
110 vés tu_ 
111 a ve(u)re si trobes_ 
112 (INH) 
113 el camí de tornada\ 
114 perquè ell em va dir_ 
115 tens brúixola_ 
116 li dic_ 
117 (.. 0.72) {(EV) l’has agafat [tu/]} 
118 ECC: [(somriu)] 
119 I21: no\ 
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120 {(AC){(EV) jo pensava que l’agafaves tu\ 
121 ah\ 
122 p(e)rò jo no l’he agafat\ 
123 tens un mapa_ 
124 no\ 
125 pensava que l’agafaves tu\ 
126 ah\ 
127 jo pensava que l’agafaves tu\ 
128 no tenim mapa\ (AC)} 
129 (INH) 
130 {(L2) bie:n\} (EV)} 
131 llavors_ 
132 (INH) 
133 @@ 
134 (INH) 
135 {(@) em vaig quedar jo am(b) els ne:ns_} 
136 i e:ll_ 
137 va marxar\ 
138 i va començar a passa:r_ 
139 pues bueno\ 
140 jo no portava x rellotge\ 
141 ECC: (.. 0.49) [{(P) mhm\}] 
142 I26: [(INH)] 
143 (.. 0.52) i bueno_ 
144 va:_ 
145 passar temps_ 
146 i temps_ 
147 i temps_ 
148 {(AC) jo per mi que seria mitja ho:ra_ 
149 una hora_} 
150 no sé quant_ 
151 però_ 
152 em vaig estar {(F) mo:lt} de temps_ 
153 molt de temps_ 
154 i jo estava {(F) mo:lt} nerviosa_ 
155 (.. 0.44) clar\ 
156 m- -- 
157 (. 0.27) histèrica\ 
158 perquè no portàvem mòbil_ 
159 (INH) 
160 no teníem cap manera d’avisar_ 
161 a cap persona\ 
162 (INH) 
163 {(AC) no portàvem ni mapa ni brúixola ni res_ 
164 i jo m’havia quedat am(b) els setze nens\} 
165 i clar\ 
166 arriba un moment en el que_ 
167 quan portes una estona am(b) ells_ 
168 doncs_ 
169 val\ 
170 es posen a jugar_ 
171 tal qual_ 
172 p(e)rò després comencen_ 
173 {(EV) per-- 
174 què fem aquí para:ts_} 
175 [(INH)] 
176 ECC: [{(P) mhm\}] 
177 I21: {(EV) per què estem aquí_} 
178 llavors_ 
179 clar\ 
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180 em vaig posar nerviosa perquè_ 
181 tenia la sensació_ 
182 de que estàvem perdu:ts_ 
183 (.. 0.38) (INH) 
184 de que el meu company_ 
185 a ve(u)re si havia marxa:t_ 
186 i després no havia trobat el camí_ 
187 (. 0.18) per tornar cap a nosaltres_ 
188 {(AC) que [en realitat_]} 
189 ECC: [{(P) mhm\}] 
190 I21: {(AC) no havia camí\} 
191 (INH) 
192 i ens e havíem de quedar allà\ 
193 llavors_ 
194 {(AC) va arribar un moment_  
195 que no sabia_ 
196 si aixecar-me o marxar amb els nens_} 
197 (INH) 
198 si:_ 
199 esperar-me que tornés o no tornés_ 
200 clar\ 
201 perquè els nens sols_ 
202 no els podia dei[xar\] 
203 ECC: {(P) [m][hm\]} 
204 I21: [de cap] manera\ 
205 llavors_ 
206 (INH) 
207 no sabia què fer\ 
208 em vaig-- 
209 començar a posar_ 
210 {(AC) molt nerviosa_ 
211 molt nerviosa_} 
212 i al final va:_ 
213 aparèixer ell_ 
214 i vam desfer el camí\ 
215 però:_ 
216 però va costa:r_ 
217 que vem arriba::r a:_ 
218 gairebé:_ 
219 que serie:n_ 
220 les vuit o així del vespre\ 
221 ECC: [{(P) mhm\}] 
222 I21: [des del] matí que ens vem llevar_ 
223 que serie:n_ 
224 (INH) 
225 vuit i mitja nou\ 
226 (INH) 
227 i:_ 
228 va se:r_ 
229 clar\ 
230 fins que no el vaig veure arriba:r_ 
231 (.. 0.45) no vaig estar tranquil·la\ 
232 i despré:s_ 
233 desfer tot el camí_ 
234 tor- -- 
235 (. 0.20) trobar el camí correcte_ 
236 ECC: mhm\ 
237 I21: que dius_ 
238 això es veu que és un camí\ 
239 (.. 0.42) i::_ 
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240 (. 0.17) i desfer el camí fins la casa de colònies\ 
241 ECC: (. 0.12) ja [ja\] 
242 I21: [molt--] 
243 (. 0.12) no sé\ 
244 jo ho vaig passar molt molt malament\ 


