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1 RAS: (... 1.04) i i en Toni_ 
2  (. 0.27) quan era petit_ 
3   ((MER marxa altra vegada a la cuina; parla des de l’habitació del costat)) 
4 MER: (.. 0.88) xxx [1 xx] 
5 AMM: [1 {(??) i tu\}] 
6 ???: [1 xx]xxx 
7 RAS: (... 1.08) un [dia es]tàvem dinant_ 
8 TON: [{(??)(EXH) oi\}] 
9 ???: (.. 0.66) {(??) tot\} 
10 RAS: primer\ 
11  (.. 0.46) jo_ 
12  (.. 0.66) quan seré gran_ 
13  (. 0.16) mira si era peti:t_ 
14  (... 1.44) diu jo_ 
15  quan seré gran_ 
16  (.. 0.91) {(DC) em casaré amb la Rosa Maria\} 
17 ???: (... 1.32) @ (INH) 
18 RAS: i en Joan\ 
19 ???: [@] 
20 RAS: {(F) [burro] més que burro\} 
21 MIA: doncs [xx no:\] 
22 RAS: [no t’hi pots ca]sar amb la Rosa Mari[a\] 
23 MIA: [pri]mer va dir amb tu no:\ 
24 RAS: no:\ 
25  (.. 0.33) diu\ 
26  (... 2.99) o no\ 
27  primer va dir amb mi\ 
28  (.. 0.46) em casaré amb la mare\ 
29  (.. 0.54) {(F) burro\ 
30  més que burro\ 
31  no t’hi pots casar amb la mare\} 
32 ???: (.. 0.38) @ 
33 TON: (.. 0.33) @@ 
34  {(P) xX(1.40)Xx} 
35 RAS: (. 0.25) doncs em casaré_ 
36  (.. 0.39) amb la Rosa Maria\ 
37  (.. 0.45) {(E)(F) tampoc\} 
38  (.. 0.85) aquell era tot [esverat\] 
39 MER: [xx]xx 
40 RAS: (.. 0.48) {(??) tant me f- --} 
41  oh que és [la teva germana\ 
42  {(??) que patatim\ 
43  que patatum\}] 
44 AMM: [xX(2.00)Xx]xx 
45 ???: {(EXH) @} 
46 ???: {(EXH) @} 
47 ???: (.. 0.75) (INH) 
48 RAS: (. 0.19) {(P) llavors [va callar\ 
49  una] mica\} 
50 ???: [{(??) ho dic perquè xx}] 
51 RAS: (. 0.22) {(P) i al cap d’una mica diu_} 
52  (... 1.47) diu bueno\ 
53  diu doncs seré paleta\ 
54 T?? @R(1.61)R@  ((els riures s’encavalquen amb les tres línies següents)) 
55 RAS: eh quina cosa/ 
56  (.. 0.59) diu_ 
57  bueno\ 
58 AMM: (.. 0.33) {(@) doncs seré [paleta\]} 
59 TON: [xxx] 
60 AMM: @[@@] 
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61 ???: [xx] 
62 ???: xX(1.33)Xx [1 xx]x 
63 ???: [1 @] 
64 ???: [2 @] 
65 TON: [2 x] xX(1.12)Xx 
66 ???: (.. 0.30) [@@] 
67 ???: [@@] 
68   (se sent un soroll fort) 
69 RAS: (. 0.18) {(??) e: la Rosa Maria_ 
70  (.. 0.36) xxx 
71  (. 0.26) tenia aquest dit\} 
72  (.. 0.44) no heu de llençar res\ 
73  ho heu d’aprofitar tot\ 
74  encara no som demà que no hàgim {(@) d’anar a demanar [cari]tat\} 
75 ???: [@] 
76 AMM: (. 0.26) @@@@ 
77 RAS: (INH) 
78  (.. 0.38) i un dia també estàvem dina:nt_ 
79  (. 0.27) i la Rosa Maria diu_ 
80  (.. 0.44) mare\ 
81  quin dia començarem a anar a dema[nar--] 
82 ???: [@] 
83 AMM: {(F) @R(1.62)R@} 
84 RAS: {(@) es veu que li feia com una il·lusió això d’anar xxx} 
85 ???: {(INH) @[@@]} 
86 ???: [(INH)] 
87 ???: (... 1.03) {(P) @} 
88   ???: (.. 0.65) {(P) eh\} 
89 RAS: (.. 0.56) són aquelles coses que et queden\ 


