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1  JAU: bueno\ 
2  (.. 0.34) aixís que explicarem el cuento del Pulgarcito avui\ 
3  eh\ 
4  LUU: (. 0.20) hi havia x-- 
5  (. 0.25) un gegant\ ((soroll de coberts)) 
6  JAU: (... 1.20) el gega:nt_ 
7  ve més tard\ 
8  (.. 0.88) hi (ha)via una vegada_ ((veus de fons de l’àvia i la tieta de 
  LUU)) 
9  (.. 0.92) una: família_ 
10  (.. 0.61) que tenien_ 
11  (. 0.27) {(DC) set nens\ 
12  (... 1.10) i eren molt pobres\} 
13  (.. 0.46) i n’hi havia un_ 
14  (.. 0.72) que es deia Pulgarcito\ 
15  (... 1.30) que era el més espavila:t_ 
16  (.. 0.39) i el més eixerit\ 
17  (... 0.99) i com que_ 
18  a casa seva_ 
19  tenien la seva mare malalta_ 
20  (... 1.34) i no tenien cèntims_ 
21  eren molt pobres\ 
22  (.. 0.40) el seu pare_ 
23  els hi va dir\ 
24  (a)neu a buscar lle:nya_ 
25  (. 0.16) al bosc_ 
26  (.. 0.97) perquè aixís farem cèntims\ 
27  (... 1.22) {(P) i (a)gafa els} ne:ns_ 
28  (.. 0.61) i se’n van al bosc\ 
29  (.. 0.59) a tallar llenya\ 
30  (... 1.84) i con se feia fosc_ 
31  (.. 0.90) sempre sabia tornar a casa seva_ 
32  (.. 0.84) perquè tirava pedretes pel camí\ 
33  (... 1.63) {(F) p(e)rò_} 
34  (. 0.18) un dia_ 
35  (... 1.17) se li van acabar les pedretes_ 
36  (.. 0.37) i va dir_ 
37  sats què/ 
38  (.. 0.89) tirarem una mica de pa\ 
39  (... 1.46) i-- 
40  (. 0.19) va tirar pa_ 
41  (. 0.23) pel camí\ 
42  (.. 0.88) p(e)rò resulta_ 
43  que com que els ocells_ 
44  (.. 0.55) passaven per (a)llà_ 
45  (... 1.13) i tenien gana_ 
46  se li van menjar_ 
47  el pa\ 
48  (... 1.12) i no va sebre tornar_ 
49  a casa seva\ ((soroll de culleres)) 
50  (.. 0.72) i am(b) aquestes_ 
51  (.. 0.68) que es va posar_ 
52  el dia molt {(F) ne:gre_} 
53  (.. 0.51) i {(B) am(b) un ve:nt_} 
54  (. 0.27) i una fos{co:r_ (F)} 
55  (.. 0.59) i els nens {(A) peti:ts_} 
56  ja_ 
57  (.. 0.46) {(A) tremola:ven de fre:d_ 
58  i tenien po:r\} 
59  (.. 0.52) i en Pulgarcito diu_ 
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60  no us espanteu\ 
61  que ja: trobarem el camí\ 
62  (.. 0.74) diu\ 
63  {(A) ajudeu-me} a pujar a un arbre\ 
64  (.. 0.85) i va pujar a dalt d’un {(F) arbre_} 
65  (.. 0.58) i va veure {(??) de lluny_} ((se sent la tieta de LUU)) 
66  (.. 0.56) una caseta\ 
67  (. 0.13) {(F) to:ta} il·luminada\ 
68  (.. 0.64) i va dir\ 
69  {(EV) no:is\ 
70  ja hem trobat una casa\} 
71  (... 1.01) s- se’n van (a)nar {(A) corrents a aquella casa_} 
72  (.. 0.31) i van trucar\ 
73  (.. 0.95) i am(b) aquestes que va sortir una senyora\ 
74  (.. 0.68) i va dir\ 
75  (.. 0.33) {(EV) ai fills meus_ 
76  (.. 0.71) ont e veniu an aquí\ 
77  (. 0.13) que aquí hi viu un gega:nt_ 
78  (.. 0.74) i si-- 
79  i si-- 
80  i si us veu_ 
81  s’us menjarà_} 
82  (.. 0.78) {(EV) oh:_ 
83  senyora_ 
84  que tenim molta ga:na_ 
85  i està plogue:nt_ 
86  i fa fred_ 
87  per favor_ 
88  (.. 0.48) tingui’ns per una nit\} 
89  diu\ 
90  bueno\ 
91  passeu de {(A) pressa\} 
92  (.. 0.63) i els posa a sota_ 
93  {(DC) un banc_} 
94  (.. 0.65) allà\ 
95  (.. 0.36) i els hi dóna {(badallant) de menjar\} 
96  (... 1.51) {(A) i am(b) aquestes_} 
97  (... 1.24) {(B) que entra el gegant\ 
98  (.. 0.85) diu\} 
99  {(EV) oh\ 
100  (.. 0.92) quina olor de carn fresca que sento\} 
101  (.. 0.96) diu\ 
102  {(EV)(F) no home no:\} 
103  (.. 0.51) diu\ 
104  {(EV)(F) és el pollastre que t’estàs menja:nt\} 
105  (... 1.77) {(P) continua menjant\} 
106  (... 1.06) {(EV) oh\ 
107  quina olor de carn fresca que sento\} 
108  (.. 0.81) {(EV)(F) que no home no:_ 
109  que és el conill que estàs menjant\} 
110  (... 1.27) diu\ 
111  {(EV){(P) no no no\} 
112  {(F) vejam per aquí_} (EV)} 
113  mira_ 
114  i els e veu a sota la taula\ 
115  (.. 0.43) diu\ 
116  {(EV) ah::_ 
117  (.. 0.48) ja tinc nens per {(F) menja::r-me::\} 
118  me’ls menjaré cru::s\ (EV)} 
119  LUU: (.. 0.55) {(??) no [es menja] re\} 
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120  JAU: [p(e)rò diu\] 
121  com que estan molt pri:ms_ 
122  (.. 0.81) diu_ 
123  primer_ 
124  (.. 0.80) els hem d’engreixar\ 
125  (... 1.12) i els tanca am una {(A) habitació_} 
126  (... 1.15) i per {(A) sota la porta_ 
127  els hi donava menjar\} ((soroll)) 
128  (.. 0.69) i els hi feia t- -- 
129  (. 0.28) treure el dit_ 
130  {(A) per la porta_} 
131  (.. 0.45) per veure si s’engreixaven o no\ 
132  (.. 0.77) p(e)rò_ 
133  com que en Pulgarcito era molt lle:st_ 
134  (.. 0.59) en ves d’ensenyar el dit_ 
135  (.. 0.61) li passava_ 
136  (. 0.20) una {(F) palla_} 
137  (... 0.91) i aquell gegant deia_ 
138  {(EV) carai\ 
139  (.. 0.76) que són prims encara\} 
140  (.. 0.69) i aixís va passar un me:s\ 
141  (.. 0.69) i {(A) se:mpre} estaven prims\ 
142  (... 1.10) i al final el gegant_ 
143  (.. 0.28) no {(A) s’ho creu\} 
144  (... 0.92) diu\ 
145  {(A) demà:_} 
146  (. 0.23) obriré la porta i els hi miraré\ 
147  (.. 0.74) p(e)rò_ 
148  la seva_ 
149  (.. 0.61) senyora del gegant_ 
150  (... 1.24) li-- 
151  els hi va fer pena_ 
152  i els hi va obrir la finestra_ 
153  (.. 0.36) i van marxar\ 
154  (.. 0.89) p(e)rò abans de marxar_ 
155  (... 0.92) en Pulgarcito_ 
156  (.. 0.71) es va acostar al gegant mentres dormia_ 
157  i li va treure les botes\ 
158  (... 1.88) i es va posar les botes\ 
159  (.. 0.43) {(DC) i cada passa que donava_ 
160  (... 0.94) set quilòmetros caminava\ 
161  (.. 0.98) i corria tant_} 
162  (. 0.29) q- que saltava rius am(b) una passa i muntanyes\ 
163  (.. 0.65) i el rei_ 
164  (.. 0.67) el va fer_ 
165  (.. 0.46) {(DC) mensatger real\} 
166  (.. 0.85) i_ 
167  (. 0.28) am(b) això_ 
168  es va guanyar la vida_ 
169  i el seu pare i la seva mare_ 
170  (.. 0.51) no van patir mai més_ 
171  (.. 0.48) de cèntims\ 
172  i después la seva mare ja es va posar {(A) bona_} 
173  (.. 0.33) i van ser {(A)(F) mo:lt} feliços\ 
174  {(A) molt} feliços\ 
175  (... 2.74) {(F) t’ha agradat/} 
176  LUU: {(PP) x} 
177  JAU: sí/ 


