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1 I04: vale\ 
2 doncs és un nen_ 
3 ECC: (. 0.16) mhm\ 
4 I04: que_ 
5 se’n va a dormir_ 
6 (.. 0.45) i la-- 
7 (. 0.18) té una granota en un po:t i un gos\ 
8 ECC: mhm\ 
9 I04: (.. 0.65) i:_ 
10 aleshores_ 
11 do:ncs_ 
12 (.. 0.52) bueno\ 
13 es do:rm_ 
14 (.. 0.37) i la granota s’escapa\ 
15 (.. 0.41) i es desperta i:_ 
16 veu que no hi ha la granota_ 
17 (.. 0.76) i:_ 
18 bueno\ 
19 ell i el gos ho veuen_ 
20 (. 0.19) llavors el-- 
21 (. 0.24) comencen a buscar per l’habitació_ 
22 no apareix_ 
23 (.. 0.92) a:_ 
24 llavors el gos_ 
25 s- salta per la finestra_ 
26 (. 0.19) am(b) el [vidre] al cap_ 
27 ECC: [{(P) mhm\}] 
28 I04: el del pot_ 
29 (.. 0.49) el:_ 
30 (.. 0.39) el pot es trenca_ 
31 (.. 0.90) continuen busca:nt_ 
32 el gos_ 
33 està mirant-se un rusc_ 
34 d’abelles_ 
35 (.. 0.98) el nen_ 
36 pues_ 
37 mira a:lgunes pedre:s_ 
38 i:_ 
39 m:_ 
40 diferents llocs_ 
41 per un bosc_ 
42 (... 1.30) llavors_ 
43 a:_ 
44 (.. 0.64) el gos trenca:_ 
45 bueno\ 
46 fa caure el rusc o_ 
47 (.. 0.85) alguna cosa així_ 
48 perquè [el comencen] a perseguir les abelles_ 
49 ECC: [{(P) mhm\}] 
50 I04: (.. 0.80) llavors el:_ 
51 nen_ 
52 mira una mena de pedra_ 
53 i:_ 
54 queda penjat al damunt d’un cérvol_ 
55 (.. 0.86) que el fa-- 
56 (.. 0.38) {(P) comença a có:rrer_ 
57 i el fan-- 
58 (. 0.19) cauen per un barra:nc_} 
59 (.. 0.57) llavors cauen en u:n_ 
60 lloc d’aigua_ 
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61 (.. 0.44) i senten:_ 
62 algun soroll o alguna cosa_ 
63 perquè troben un xx-- 
64 la granota am(b) una altra granota_ 
65 ECC: (. 0.26) {(P) mhm\} 
66 I04: al costat de:-- 
67 (.. 0.88) de un tronc\ 
68 (.. 0.99) i:_ 
69 es despedeixen i se’n van\ 
70 ECC: (.. 0.79) molt bé\ 
71 I04: (.. 0.48) i entremig també em sembla que troben una mofeta o algo\ 
72 ECC: (.. 0.67) pot ser\ 


