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1 TBB: (.. 0.49) i per què no anava a l’escola\ 
2 LLU: (.. 0.82) perquè em deien que anés a col·legi_ 
3 la meva mare anava a treballar_ 
4 jo deia que sí_ 
5 p(e)rò::_ 
6 (.. 0.64) {(@) p(e)rò no hi anava_} 
7 (.. 0.46) (INH) 
8 (.. 0.39) allavons_ 
9 pues que sí que:_ 
10 (.. 0.47) em van portar_ 
11 als vuit anys_ 
12 a treballa:r_ 
13 (.. 0.58) i allà:_ 
14 em (ha)via d’aixecar_ 
15 a les cinc del dematí_ 
16 igual que la mare_ 
17 (.. 0.34) a les ci:nc_ 
18 (.. 0.40) s’hi posàvem_ 
19 a dos quarts de sis:_ 
20 (. 0.28) (INH) 
21 i jo:_ 
22 pues_ 
23 com que era petita_ 
24 i tota desvalgada_ 
25 i tota seca_ 
26 i tota:_ 
27 esquifida_ 
28 (.. 0.69) pues_ 
29 em posaven a la porteria:_ 
30 a escombrar la porteria:_ 
31 (.. 0.44) (a)nar a buscar aiga pe:ls_ 
32 (. 0.24) de: la fàbrica:_ 
33 (.. 0.60) jo ara ja et parlo_ 
34 ja arribo:_ 
35 a:_ 
36 (. 0.22) a vuit anys\ 
37 eh/ 
38 ja a[rri]bo a vuit anys\ 
39 TBB: [sí\] 
40 LLU: (.. 0.53) (INH) 
41 anant a la fàbrica:_ 
42 (.. 0.70) i:_ 
43 portar aiga_ 
44 per les companyes_ 
45 i i i-- 
46 pesaven més els càntirs que jo:_ 
47 (.. 0.58) aquells càntirs ben negres_ 
48 que vostè no els ha conegu:t_ 
49 TBB: (. 0.21) no:_ 
50 sí que me’n recordo_ 
51 tam[bé_ 
52 sí\] 
53 LLU: [negres_] 
54 que valien trenta-cinc pessete:s_ 
55 (… 1.05) ah_ 
56 {(@) una vegada_} 
57 pues resulta que_ 
58 (INH) 
59 e- el-- 
60 e:l director_ 
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61 em va donar dos càntirs_ 
62 (a)nava amb dos càntirs_ 
63 sap/ 
64 i bueno_ 
65 pobra de mi_ 
66 si: feien més bulto que jo\ 
67 (… 1.28) x_ 
68 sempre vai(g) puja::r_ 
69 (. 0.26) arenga\ 
70 (.. 0.76) allavons_ 
71 (.. 0.46) va i:_ 
72 caic\ 
73 (.. 0.61) i:_ 
74 vai(g) anar plorant_ 
75 a baix_ 
76 am(b) el director_ 
77 que em des dos cànti:- -- 
78 i em va dir_ 
79 ai_ 
80 (.. 0.84) i i-- 
81 {(EV) mira nena_ 
82 te’n donc un atre_ 
83 p(e)rò no el trenquis més eh:/} 
84 (.. 0.75) i noia_ 
85 (.. 0.39) vai(g)_ 
86 am(b) aquella cuidado_ 
87 que vai(g)_ 
88 (.. 0.51) poso el càntir a la font_ 
89 vai(g) {(??) fetre} una relliscada_ 
90 i jo i càntir a terra_ 
91 (.. 0.32) {(F) pam\} ((pica de mans)) 
92 trenco el càntir atra vegada\ 
93 (… 1.42) allavons_ 
94 me’n vai(g) anar a ma mare_ 
95 que treballava al doblador_ 
96 allà a la mateixa planta_ 
97 (. 0.29) (INH) 
98 i vai(g) dir_ 
99 (. 0.18) {(DC) a:i_ 
100 ma:ma_} 
101 que el director m’ha donat això_ 
102 allavons_ 
103 el director_ 
104 era un sant_ 
105 (.. 0.68) (ai)xí com ara {(??) diem_} 
106 què vols_ 
107 (. 0.23) què vols tu_ 
108 (.. 0.62) allavons no:_ 
109 el directo:r_ 
110 {(F) ui_} 
111 el director_ 
112 ui_ 
113 el director_ 
114 TBB: (. 0.21) hi havia molt r- -- 
115 de respec[te_] 
116 LLU: [sí\] 
117 (.. 0.43) a: u:i_ 
118 {(AC) Déu mos guard_ 
119 que em (ha)guera tirat al carrer_} 
120 i jo què sé\ 
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121 (.. 0.66) i: llavons_ 
122 la me(v)a mare_ 
123 me’n va:::_ 
124 donar trenta cèntims_ 
125 trenta-cinc_ 
126 perquè en comprés un_ 
127 (INH) 
128    p(e)rò diu_ 
129 mira nena que::_ 
130 que:_ 
131 que no n’hi han_ 
132 (.. 0.48) ella cobrava sis duros_ 
133 (… 1.11) i a mi me’n donaven do:s\ 


