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1 MMS: (.. 0.32) bueno\ 
2 (.. 0.33) records de mon pare_ 
3 per (e)xemple:_ 
4 (.. 0.48) tinc pocs no/ 
5 perquè a mon pare fa:_ 
6 (.. 0.91) deu fer ara a:_ 
7 deu anys_ 
8 que no el veig_ 
9 (. 0.24) i:_ 
10 uns:_ 
11 nou o vuit que no truca\ 
12 (... 1.49) sí:_ 
13 bueno_ 
14 m’he anat enterant coses d’e:ll_ 
15 però:_ 
16 allò {(L2) de rebote} no/ 
17 i:_ 
18 (.. 0.61) i tampoc_ 
19 tinc masses records de mon pare no/ 
20 (.. 0.43) sé que era un pan- -- 
21 un pèngings_ 
22 (.. 0.60) que t’hi cagues_ 
23 perquè:_ 
24 et trucava_ 
25 i et deia_ 
26 ara et passo a {(F) busca:r_} 
27 (.. 0.46) i tots allà espera:nt_ 
28 un pum pum_ 
29 (.. 0.38) i al cap de:_ 
30 quatre o cinc hores_ 
31 tornava a trucar_ 
32 {(F) eh_ 
33 que trigaré:_} 
34 (. 0.23) @@ 
35 (.. 0.36) i:_ 
36 allavors_ 
37 el dia següent es presentava\ 
38 (.. 0.30) @@ 
39 (.. 0.45) era:_ 
40 (. 0.23) pèngings total no/ 
41 (.. 0.51) però bueno\ 
42 (.. 0.69) i: ara_ 
43 suposo que ja:_ 
44 s’ha queda:t_ 
45 @@ 
46 BPL: [{(P) @@@@}] 
47 MMS: [de juerga por] ahi_ 
48  (. 0.17) i bueno_ 
49 (.. 0.70) i::_ 
50 jo què sé_ 
51 de petit era::_ 
52 (... 1.13) {(L2) más o menos como} ara\ 
53 (.. 0.75) pèngings\ 
54 @@ 
55 sempre m’he (a)nat por ahi:_ 
56 a les tant- -- 
57 vull dir {(??) ja_} 
58 jo amb catorze a:nys_ 
59 (... 1.41) per (e)xemple_ 
60 una vegada a:_ 



Solució de la pràctica 10 (exercici 1): transcripció discursiva intermèdia-estreta CCCUB 
 

 BLADAS, ÒSCAR (2009). Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball.  

Barcelona: PPU – Universitat de Barcelona. 
2 

61 (.. 0.38) bueno\ 
62 una de les moltes vegades_ 
63 que he desaparegut de casa_ 
64 (.. 0.62) que era del rollo jo què sé_ 
65 a m ma mare li deia_ 
66 hòstia_ 
67 me’n vaig a:_ 
68 dormir a casa un-- 
69 un col·lega_ 
70 (.. 0.59) i a lo millor trucava diumenge_ 
71 (.. 0.40) o si n:- -- 
72 si no la trucava_ 
73 (.. 0.55) i arribava: a les:_ 
74 (.. 0.44) jo què sé_ 
75 a les dotze de la ni:t no/ 
76 (. 0.18) perquè clar_ 
77 {(??) com l’endemà} havia d’anar a curra:r_ 
78 (.. 0.46) perquè clar_ 
79 jo amb quinze anys treballava ja\ 
80 (... 1.44) i vaig [{(??) d’això--}] 
81 BPL: [de què_] 
82 MMS: (. 0.29) eh/ 
83 BPL: de què\ 
84 MMS: (.. 0.34) de:_ 
85 instal·lador d’aire acondicionat\ 
86 (... 1.31) i guanyava:_ 
87 cent vint talegos al mes_ 
88 Déu n’hi do_ 
89 per tindre quinze anys_ 
90 (... 1.19) i:_ 
91 bueno_ 
92 (.. 0.53) és que jo_ 
93 els estudis_ 
94 els vaig-- 
95 (. 0.11) tallar radicalment no/ 
96 (.. 0.77) que jo vaig tindre:_ 
97 uns rollos a casa que:_ 
98 (.. 0.51) el-- 
99 el:_ 
100 el EGB_ 
101 no me’l vaig arribar a treure_ 
102 (. 0.19) em vaig (a)nar a FP_ 
103 (.. 0.75) perquè jo:_ 
104 a l’escola:_ 
105 a:_ 
106 no vaig aprovar perquè_ 
107 a un professor li vaig dir que era un fill de puta_ 
108 (soroll sec de fons) 
109 (. 0.26) i l’altra perquè: era una: guarra:_ 
110 i que no:_ 
111 passava de-- 
112 presentar-li vint treballs\ 
113 és que voli- -- 
114 em volia fer passa:r_ 
115 (INH) {(somrient) vint treballs am(b) un dia\} 
116 (.. 0.47) tu creus/ 
117 i clar_ 
118 jo:_ 
119 quan era petit_ 
120 era {(L2) tope de rebotó:n} i:_ 
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121 vai(g) rebotar am(b) els professors no/ 
122 (.. 0.44) jo em pegava am(b) els professo:rs_ 
123 (.. 0.31) em pegava am(b) els alumne:s_ 
124 m’anava de l’escola:_ 
125 (.. 0.81) jo era:_ 
126 {(AC) el pitjor de l’escola\} 
127 (.. 0.36) però bueno\ 
128 (.. 0.33) @@ 
129 {(@) això ja és un rollo_} 
130 i a Ma- -- 
131 i a:_ 
132 Mallorca encara igual_ 
133 (.. 0.39) bueno_ 
134 a Mallorca pitjor\ 


