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1 GRR: Spok\ 
2 JJO: (.. 0.60) e:i\ 
3 GRR: (.. 0.76) {(INH) 
4  què passa\} 
5 JJO: que m’has trucat\ 
6 GRR: (. 0.27) sí:\ 
7  (INH) 
8  e:: m::_ 
9  (EXH) 
10 JJO: digue’m\ 
11 GRR: (.. 0.55) que:_  
12  et-- 
13  (. 0.11) x 
14  dilluns t’has de portar la cadena\ 
15 JJO: (.. 0.45) la té l’Adrià\ 
16 GRR: (... 2.15) com que la té l’Adrià\ 
17 JJO: (. 0.22) la té l’Adrià\ 
18  la va agafa:r_ 
19  i se la va posar\ 
20  (.. 0.39) li vaig dir_ 
21  és del Poma eh\ 
22  (.. 0.49) i diu_ 
23  sí sí\ 
24  tranquil que_ 
25  després la deixo\ 
26  i se la va emportar\ 
27 GRR: (... 1.34) {(F) joder_ 
28  Vidal_ ((cognom fictici)) 
29  tio\} 
30  (.. 0.56) {(F) joder_ 
31  per què l’hi vas deixar\ 
32  si és meva:\} 
33 JJO: (.. 0.55) e_ 
34  jo no l’hi vaig deixar\ 
35  [me la va xx--] 
36 GRR: {(F) [hòstia_ 
37  no:\ 
38  Vidal\] ((cognom fictici)) 
39  no l’hi havies d’haver deixa:t\ 
40  ni posar-se-la\} 
41 JJO: (.. 0.48) jo [l- --] 
42 GRR: {(F) [hòs]tia_ 
43  tio\ 
44  ara no la veuré-- 
45  en-- 
46  que en-- 
47  (INH) 
48  hòstia puta:\ 
49  jode:r\} 
50 JJO: (... 1.61) aviam tio\ 
51  xx-- 
52 GRR: {(F) joder\ 
53  ara no la veuré en dos setmane:s\ 
54  i estarà picada:\} 
55  (. 0.24) {(F) (INH) 
56  joder tio\ 
57  és que ets la hòstia_ 
58  eh tio\} 
59 JJO: aviam\ 
60  truca’l\ 
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61  tio_ 
62  aviam\ 
63  jo li vaig dir_ 
64  (. 0.15) eh\ 
65  és del Poma\ 
66  no l’agafis\  
67  (INH) 
68  diu {(L2) da igual\} 
69  el Poma me la deixa\ 
70  se la va posar_ 
71  (. 0.22) i dic eh\ 
72  despu(é)s la deixes ont estava\ 
73  i diu sí sí\ 
74  i no es va enrecordar perquè_ 
75  (.. 0.46) [xx--] 
76 GRR: {(F) [sí:_] 
77  no es va enrecordar\ 
78  una polla\} 
79  (.. 0.36) (INH) 
80  {(AC)(F) no l’hi havies d’haver deixat\ 
81  és meva\ 
82  tio\ 
83  les coses que no són teves no les deixes\} 
84  (INH) 
85 JJO: joder\ 
86  [1 que jo no l’hi vaig deixar\] 
87 GRR: [1 {(F) hòstia puta\}] 
88 JJO: [2 la va agafar\] 
89 GRR: {(F) [2 Jordi\ 
90  és que no ho en]tens\ 
91  ara no la veuré en un me:s\} 
92 JJO: (. 0.25) que la va agafar_ 
93  tio\ 
94  jo no l’hi vaig deixar\ 
95  (. 0.12) Gerard\ 
96  (. 0.18) collons\ 
97 GRR: ntx\ 
98  (.. 0.39) hòs:tia pu:ta\ 
99 JJO: (.. 0.77) parla amb ell\ 
100  [xxx] 
101 GRR: [j- -- 
102  joder\] 
103  merda\ 
104  sabia que no-- 
105  hò:stia puta\ 
106  {(AC) no sé per què me la vaig aublidar\} 
107  (INH) 
108  ntx\ 
109  (.. 0.55) hòstia\ 
110  p(e)rò com se t’acudeix deixar-l’hi\ 
111  i què se la va emportar_ 
112  per la xxxx\ ((institut)) 
113 JJO: (.. 0.30) eh/ 
114 GRR: (. 0.18) se la va emportar per la xxxx_ ((institut)) 
115  allà\ 
116 JJO: sí\ 
117 GRR: (. 0.20) i per què l’hi vas deixar_ 
118  tio\ 
119 JJO: (.. 0.46) p(e)rò que no l’hi vaig deixar_ 
120  t’estic dient\ 
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121  tio_ 
122  que me la va agafa:r\ 
123  (... 1.18) jo vaig dir_ 
124  és del Poma\ 
125  (.. 0.70) i em diu_ 
126  no:\ 
127  que el Poma me la deixa\ 
128  no sé [què\ 
129  xx\] 
130 GRR: [no no\ 
131  el] Poma no la deixa\ 
132 JJO: (.. 0.85) pues a mi em va dir_ 
133  el Poma me la deixa\ 
134  (INH) 
135  jo li vaig dir_ 
136  bueno\ 
137  e: m:_ 
138 GRR: (.. 0.58) [1 ntx\] 
139 JJO: [1 qua]n::_ 
140  [2 xx] 
141 GRR: [2 hò:stia] pu[ta\ 
142  digue-li que demà-- 3] 
143 JJO: {(??) [3 quan vin]guem_} 
144  la deix- -- 
145  la deixes ont estava\ 
146 GRR: (.. 0.31) [no no no no\] 
147 JJO: [{(??) per cert\} 
148  per] cert_ 
149  està picadíssim amb tu\ 
150 GRR: (.. 0.30) què:\ 
151 JJO: (. 0.16) que està picadíssim amb tu\ 
152 GRR: (. 0.17) per què/ 
153 JJO: (.. 0.84) perquè sí\ 
154 GRR: (.. 0.98) sí:\ 
155  jo sí que estic picadíssim am(b) ell\ 
156  li fotré una bronca_ 
157  a aquest capu:llo\ 
158  (INH) 
159  com que està picadíssim amb mi\ 
160  per què/ 
161 JJO: (. 0.25) perquè ahir no vas anar a lo de la Gina\ 
162 GRR: i què/ 
163 JJO: (.. 0.87) pos que:_ 
164  el Edu i jo la vam cagar\ 
165 GRR: (... 1.32) per què/ 
166 JJO: (.. 0.30) perquè li vam dir que vas vindre amb nosatres\ 
167 GRR: (. 0.18) i què/ 
168 JJO: (.. 0.78) pos que va dir_ 
169  és un fill de puta_ 
170  perquè:_ 
171  (.. 0.44) perquè_ 
172  m’ha dit que:_ 
173  que estava castigat_ 
174  i que no podia sortir\ 
175  (. 0.29) i m’ha deixat a mi penjat amb la:_ 
176  (.. 0.48) amb la Gina_ 
177  i és un cabron\ 
178  (.... 3.25) 
179 JJO: perquè_ 
180 GRR: (. 0.17) i per què l’hi veu dir\ 


