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1 VIE: oh\ 
2  n’hi han molts de castells eh:\ 
3  vull dir n’hem mi- -- 
4  n’hem n’hem mirats_ 
5  ai\ 
6  n’hem anat a visitar_ 
7  què n’hem visitat\ 
8  pot[ser deu/] 
9 ALL: [un] dia un:_ 
10  (.. 0.83) [quatre_] 
11 SEP: [(INH)] 
12 ALL: cinc_ 
13  sis_ 
14  set_ 
15  (.. 0.88) uns deu\ 
16  uns deu i n’hi han_ 
17  n:’hi n’hi han bastants eh\ 
18  que siguin_ 
19  que siguin_ 
20  m: de:ls_ 
21  (. 0.29) d’aquests que:_ 
22  càtars\ 
23  [càtars\] 
24 VIE: [càtars\] 
25  càtars\ 
26  (.. 0.73) n’hi ha uns-- 
27  v(e)iam:\ 
28  (.. 0.37) {(P) un dos [1 tres quatre_]} 
29 ALL: [1 estan num:era][ts\ (INH) 2] 
30 VIE: {(P) [2 cinc sis set vuit] nou deu_ 
31  onze dotze\} 
32  dotze càtars\ 
33  (.. 0.33) i tots els atres són badies\ 
34  (.. 0.48) {(??) són_} 
35 ALL: no\ 
36  n’hi ha que també [1 són cas]tells\ 
37 VIE: [1 bueno\] 
38 ALL: [2 p(e)rò que no són feudals\] 
39 VIE: [2 també són castells\] 
40 ALL: ai\ 
41  no són_ 
42 VIE: ja no són medievals\ 
43  (... 2.61) 
44 ALL: a:i\ 
45 RIA: p(e)rò molt bé\ 
46 ???: {(??) gràcies\} 
47 MAG: p(e)rò_ 
48  aquí_ 
49 RIA: [està ben ben\] 
50 MAG: [per exemple_ 
51  nosatres] tots aquests castells que hi (ha)vien:_ 
52  per (a)quí:_ 
53  a bueno\ 
54  ja estan tots eliminats_ 
55  tots_ 
56  i en aquests llocs encara_ 
57  (.. 0.53) [encara no sé què és això\] 
58 VIE: [aquests dos són molt diferents\] 
59  aquests d’aquí eren_ 
60  eren_ 
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61  eren z de de:_ 
62  suposo\ 
63  (. 0.19) que eren feu- -- 
64  de feudals\ 
65  (. 0.11) [devia ser de--] 
66 MAG: [feudals\] 
67  sí\ 
68 VIE: de::_ 
69 MAG: [Castellbisba:l_] 
70 VIE: [de te- -- 
71  de terra]tinents_ 
72  que devien dominar una sèrie de terres [i:_ 
73  no sé no\] 
74 ALL: [p(e)rò aquí_] 
75  allà aquí\ 
76  perquè si hi ha aquesta història dels càta:rs_ 
77  i:_ 
78  a França en [1 saben] de vendre el produc[te:_ 2] 
79 MAG: [1 sí\] 
80 VIE: [2 també\] 
81 ALL: (.. 0.33) i [3 c(l)a:r\] 
82 VIE: [3 clar\] 
83 ALL: (.. 0.38) han procurat conservà’ls-e una mica\ 
84  n’hi han molts que ja es veu [1 que està molt tros afegit\] 
85 MAG: [1 {(??) clar\} 
86  per (ai)xò\ 
87  sí\ 
88  es]clar\ 
89 ALL: [2 no::\] 
90 MAG: [2 p(e)rò vull dir] que:_ 
91  (.. 0.38) [3 aquí:\] 
92 VIE: [3 home sí sí\] 
93 MAG: [4 amb els pocs que hi devien haver-hi_] 
94 VIE: [4 molt molts castells-- 
95  molts castells de per] (a)quí:_ 
96  (.. 0.40) {(DC) a si: si: Catalunya o l’estat espanyol li hagu- --} 
97 SEP: ah:\ 
98 VIE: li hagués interessat\ 
99 SEP: oh l’espanyol\ 
100  el que passa que aquí_ 
101  el que l’havia de conservar allavonses era l’es[panyol_ 1] 
102 VIE: [1 {(??) o potser}] l’estat espa[nyol no\ 2] 
103 SEP: [2 {(??) p(e)rò vull di:r_}] 
104 VIE: sí sí\ 
105  (.. 0.30) haguessin volgut vendre una mica:_ 
106  una mica e:l daixò al turisme_ 
107  segurament que:_ 
108  que_ 
109  que treuen alguna [1 cosa\] 
110 MAG: [1 encara no] [2 hi devia haver {(??) el daixò\}] 
111 VIE: [2 pot- potser no hi ha la riquesa] [3 que hi ha a França {(??) per (ai)xò eh\}] 
112 MAG: [3 el turisme\] 
113 VIE: (.. 0.36) perquè clar\ 
114  allà és molt Pi- -- 
115  és molt Pirineu allò_ 
116  (.. 0.44) i potser no:_ 
117  (. 0.23) està una mica_ 
118  m:hm_ 
119  està una mica deixat\ 
120  i no s- -- 
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121  no s’ha fet gaire malbé enlloc\ 
122  (.. 0.43) hi han muntanyes molt altes i_ 
123  i clar\ 
124  vull dir_ 
125  (.. 0.41) els castells que hi havien potser eren més_ 
126  més de:_ 
127  (.. 0.34) [més de xx\] 
128 ALL: [p(e)rò aquí n’hi ha algun que es]tà bé eh\ 
129  el castell de Montes- (.. 0.32) quieu [està bé\] 
130 VIE: [Montesquieu està bé\] 
131 ALL: el de Besora:_ 
132  no\ 
133  el de Besora està: molt_ 
134 SEP: [el de Besora està_] 
135 MAG: [sí:\] 
136 JON [arruïnat\] 
137 ALL: [arruïnat\] 
138  (.. 0.36) 
139 VIE: no no\ 
140  clar\ 
141  tot és {(??) trobar-hi--} 
142 ALL: [xxxxx] 
143 VIE: [aquí tenen_ 
144  tenen la història dels] càtars\ 
145  (. 0.29) i els càtars_ 
146  els hi dóna mé:s {(??) mira\} 
147  (. 0.19) 
148 RIA: més vida\ 
149 VIE: (. 0.26) sí sí\ 
150 ALL: clar\ 
151  perquè poden explica:r això\ 
152 MAG: [sí\] 
153 ALL: [la] història aquesta\ 
154  (... 1.78) 
155 VIE: (aclariment de gola) 
156  (.. 0.72) 
157 ALL: p(e)rò no\ 
158  clar\ 
159  (. 0.12) si ells e- -- 
160  {(??) els d’ells els conservessin tan bé\} 
161  (.. 0.98) 
162 MAG: sí [1 sí\] 
163 SEP: [1 el castell] de Tona\ 
164 MAG: també [2 li podrien donar la] seva_ 
165 JON: [2 el de xx\] 
166 MAG: mira\ 
167  i aquí només queda [3 {(??) re\}] 
168 RIA: [3 home\] 
169 ALL: [4 aquests estan--] 
170 RIA: [4 tots deuen tenir] una història\ 
171 p(e)rò_ 


