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Missatge 1 
 
1 NUH: hola:_ 
2 sóc la Núria\ 
3 (.. 0.47) què ta:l/ 
4 com va anar Florència/ 
5 (. 0.17) que us hi heu quedat/ 
6 (.. 0.68) què\ 
7 {(@) ja ens trucarem\} 
8 eh\ 
9 vale:\ 
10 (a)dé:u\ 
 
Missatge 2 
 
11 NII: {(L2) Javier_} 
12 (.. 0.55) el diumenge:_ 
13 vindrà la iaia Cinta_ 
14 a dinar\ 
15 (.. 0.62) que:_ 
16 vingueu vosatres també\ 
17 eh\ 
18 (. 0.29) que farem_ 
19 macarrons_ 
20 i pollastre\ 
21 eh\ 
22 (.. 0.64) vale\ 
23 (. 0.17) ja diràs algo\ 
 
Missatge 3 
 
24 NUH: hola:_ 
25 sóc la Núria\ 
26 (. 0.22) què tal\ 
27 com va això\ 
28 (INH) 
29 escolteu\ 
30 que el David e:_ 
31 m’ha dit_ 
32 que havíeu estat parlant_ 
33 per avui_ 
34 p(e)rò és que havíem quedat amb una altra gent\ 
35 (INH) 
36 de tota manera_ 
37 no en sabem re:s_ 
38 e:_ 
39 jo suposo que sí\ 
40 que: no passa re\ 
41 no\ 
42 (INH) 
43 p(e)rò::_ 
44 vaja\ 
45 feu la vostra_ 
46 nosaltre:s_ 
47 contactarem amb la gent que havíem quedat_ 
48 (.. 0.33) una gent d’aquí Esparreguera\ 
49 (.. 0.49) i:_ 
50 suposo doncs de que:_ 
51 que estarà en peu_ 
52 si hi hagués alguna cosa_ 
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53 ja ens tornaríem a trucar_ 
54 (INH) 
55 i si no do:ncs_ 
56 ens truquem:_ 
57 per la setmana que ve\ 
58 (. 0.26) d’acord/ 
59 (.. 0.46) vinga:\ 
60 (. 0.13) (a)dé:u\ 
 
Missatge 4 
 
61 AAN: hola Xavi:\ 
62 mira\ 
63 són_ 
64 les v- -- 
65 un quart de nou_ 
66 i estem a Figueres\ 
67 (.. 0.66) mira\ 
68 no he pogut fer re:_ 
69 per tornar abans_ 
70 (.. 0.62) perquè no hi-- 
71 no hi va autocar_ 
72 sinó que són cotxes particulars\ 
73 (.. 0.55) i la gent s’ha volgut parar a veure un do::lmen_ 
74 i no sé què:_ 
75 vull dir que molt bé_ 
76 p(e)rò_ 
77 que_ 
78 és que no he pogut controlar la situació\ 
79 (.. 0.39) tampoc no he pogut trucar en tot el dia_ 
80 perquè s’han estat_ 
81 (.. 0.47) en un penya-segat del cap de Creus_ 
82 i re\ 
83 (.. 0.72) bueno\ 
84 (. 0.20) e:_ 
85 jo calculo que el c- -- 
86 (.. 0.69) sobre les deu arribaré a casa\ 
87 (.. 0.72) sisplau_ 
88 truca al Giulio i l’Alessandra\ 
89 vale/ 
90 (... 1.06) (a)dé:u\ 


