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1 BPL: com creus que et veuen els demés. 

2 MMS: (... 1.30) això ja és més difícil. (.. 0.54) @@ (. 0.22) conta que jo 

3 què sé, tampoc pots estar a la ment de la gent. (.. 0.41) la gen:t é:s 

4 molt rara. (.. 0.74) {(AC) no sé, tots som raros no?} per naturalesa, i:, 

5 (... 1.25) i jo què {(@) sé--} @@ (.. 0.56) {(??) i jo què sé.} ficar-te:, 

6 en la me:nt, dels demé:s, i: pensar, a veure com et veu aquest, 

7 (.. 0.69) pues jo què sé:, jo suposo que l’altra veu-- la penya em veu: 

8 raro no? (... 1.03) perquè:, @@ perquè faig molte:s, coses, moltes  

9 bogerie:s, i tal {(P) no?} (... 1.31) i jo què sé, {(??) hi has,} per  

10 exemple, hi ha col·legues que:, a lo millor hi ha mesos que no els  

11 veig, (.. 0.89) i vaig fent així no? vaig (a)na:nt amb molts col·legues, 

12 (.. 0.67) i per (ai)xò, la penya diu, hòstia:, a aquest-- li passa algo:, 

13 perquè:, desapareix un me:s, (. 0.18) ara torna, com si no hagués  

14 passat re:, i ta:l, i:, (.. 0.54) i jo ho veig normal no? perquè:, tu-- vas a  

15 veure aque:st, vas a veure l’altre:, (.. 0.75) però sense cap-- obligació  

16 d’amb ningú no? (. 0.26) l’altra penya é:s, (.. 0.91) bff, els col·legue:s, 

17 (.. 0.30) sempre tenen que vindre am(b) aque:st, i am(b) a l’altre:, i:, 

18 (a)nar por a:hi, ntx. 

19 BPL: (.. 0.78) am:b, amb la família {(F) és igual,} (.. 0.36) m:, (.. 0.34)  

20 vas i véns, 

21 MMS: (.. 0.66) sí:, amb la família és igual. 

22 BPL: explica’m, (. 0.17) a, vius amb ells, qui són, quants sou:, 

23 MMS: (.. 0.39) [só:n,]  

24 BPL: [on] vivi:- -- [on viuen,]  

25 MMS: [són tres,] a la família, (.. 0.72) que só:n, ma mare, la meva àvia, i  

26 mon germà. (.. 0.89) i bueno, total, que {(DC) el rollo é:s,} (.. 0.73)  

27 molt diferent am(b) un-- amb la meva família, o sigui jo:, (.. 0.51) la  

28 meva família porten un mateix rollo no? (.. 0.55) vaig i vi:nc, a lo  
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29 millor, perquè:, mira, (.. 0.40) ara m’obliguen a m- -- a anar a dinar, 

30 cada dia a casa meva, (. 0.25) perquè vaig a treballar allà al costat. 

31 (.. 0.94) que això em fot, pero una:, una barbaritat no? i tinc que  

32 deixa:r, bueno, d’aquí poc, deixaré la feina, i tot, (.. 0.93) buscaré un  

33 altre curro perquè:, ja estic fins als collons de-- anar cada dia a f- -- a 

34 fotre el hala:r, (.. 0.31) i que em donguin la pallissa, no? realment? 

35 (.. 0.92) i: a ma mare pue:s, (.. 0.70) {(AC) per (e)xemple} el 

36 mes d’ago:st, (.. 0.45) passa:t, (.. 0.60) vaig aparèixer un dia, 

37 (... 1.01) por ahi:, allà en pla:n, hòstia, que necessito això: i:, 

38 (. 0.11) i me’n vaig. (.. 0.40) i bueno, la vaig trucar des de Vigo:,  

39 {(??)(AC) què hi ha} mama, que estic a Vigo, sempre la truco 

40 de si, me’n vaig por ahi, (.. 0.67) no? i:, (. 0.23) (a)nava trucant de  

41 puestos, ma mare al·lucinada, {(@) no? al final,} quan vaig tornar al  

42 setembre, perquè em tocava anar a treballa:r, pues ja em va di:r,  

43 bueno nen, {(@) tu què?} @@ aquí, {(L2) la vida por aquí, por allá,} i bueno. 

44 (.. 0.66) p(e)rò sí {(??) no?} (.. 0.39) porto el mateix rollo amb la meva  

45 família. (.. 0.67) lo que passa és que, dintre de la família ja és, un  

46 altre rollo no? (... 1.09) {(AC) jo per (e)xemple::,} fumo porros, i ta:l, i::, 

47 jo: ho hi comentat mas- -- més d’alguna vegada amb ma mare, 

48 (. 0.29) i li dic, (.. 0.34) bueno, (.. 0.66) mama, {(AC) que} jo fumo 

49 porro:s, i fumo cada dia no? i ma mare:, ah vale. pero:, (. 0.20) no  

50 m’ho diguis. (.. 0.58) {(@) i et-- [@ quedes,]} 

51 BPL: [@ {(@) ja.}] 

52 MMS: {(@) vale, [de puta mare.]} 

53 BPL: [@@] 

54 MMS: {(@) i bueno.} (. 0.27) i:, sempre tens que anar del rollo, no:, és que 

55 he anat amb moto. (. 0.16) {(AC) llavores ma mare està contenta no?} 


