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1 PPP: (.. 0.63) ((a MMM)) allà a can Cabero ahir els hi varen fer tancar el gas\ 
2 MMM: (.. 0.63) el van tanca:r/ 
3 PPP: sí:\ 
4  (.. 0.87) es veu que tenen algun escape_ 
5  (.. 0.75) (aclariment de gola) 
6  (. 0.24) i avui ha vingut_ ((CME va a la cuina a veure MMM)) 
7 MMM: haig de remenar la coli[flo:r_] 
8 CME: [no pari\] 
9 MMM: i el bròquil\ 
10 CME: no pari\ ((MMM i CME van al menjador)) 
11 MMM: (... 1.42) tens que remenar allò\ 
12 PPP: ha vingut e:l [1 lampista_] 
13 CME: [1 {(??) què remeno\}] 
14 MMM: [1 que no pa]gaven\ 
15 PPP: (. 0.12) [sí::\] 
16 CME: [què s’ha de remenar\] 
17  digui’m\ ((CME se’n va a la cuina)) 
18 MMM: (. 0.10) a- a- allò que tinc_ 
19  remena-ho allò\ 
20 PPP: que tenien una fuga\ 
21 MMM: (.. 0.53) ja:\ 
22 PPP: (. 0.27) i:_ 
23  diu que a tot aquell barri_ 
24  t- t- -- 
25  han tancat ah ai-- 
26  (. 0.10) cases enteres\ 
27  (.. 0.30) i pisos i tot\ 
28 CME: (. 0.18) està engan[xa:t\ 1] ((des de la cuina)) 
29 PPP: [1 xx] 
30  són [2 cases--] 
31 MMM: [2 ja:\] 
32  p(e)rò remena per sota:\ 
33 PPP: són ca[ses 3] velles\ 
34 CME: [3 x] 
35 PPP: les tuberies totes [4 són velles\] 
36 ((MMM fa un aclariment a PPP sobre la conversa paral·lela que manté amb 

CME, CME es queda encara a la cuina)) 
37 MMM: [4 les pastes\] 
38  (. 0.17) de sopa\ 
39 PPP: (. 0.12) i van passar els del gas_ 
40  i van mirar_ 
41  i diu aquí hi feia fuga\ 
42  aquí fuga\ 
43  i tot lo que hi trobaven_ 
44  tan- -- 
45  els hi tancaven\ 
46  (.. 0.87) i ara: hi-- 
47  i li van donar un paper_ 
48  que anessin a veure un un lampista\ 
49  que els hi [fes\] 
50 MMM: [uh::_] 
51 PPP: (.. 0.34) i avui ha vingut el lampista_ 
52 MMM: els hi faran canviar totes les [tuberies\] 
53 PPP: [i::_] 
54  anar-- 
55  anar buscant\ 
56  i tan gran que és tot tot allò\ 
57 MMM: (.. 0.31) clar\ 
58 PPP: i no en trobava cap\ 
59  al final n’ha trobat una\ 
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60  (... 1.03) i:_ 
61  ja l’ha arreglat\ 
62  p(e)rò enca- -- 
63  encara es veu que n’hi ha alguna altra que no la troba\ 
64  i demà en portarà un alt- -- 
65  (.. 0.55) s’hi ha estat tres hores_ 
66  (.. 0.39) o més_ 
67 MMM: (.. 0.31) ja:\ 
68 PPP: (. 0.11) que el Gerard anava dient_ 
69  (. 0.18) {(EV) encara no no-- 
70  encara no està\} 
71  (.. 0.30) diu\ 
72  que pujaran aquestes hores\ 
73  encara no està\ 
74  (.. 0.65) saps_ 
75  (.. 0.38) i::_ 
76  i diu que demà portarà un altre aparato_ 
77  (.. 0.31) i hi tornarà\ 
78  (. 0.10) a veure si troba l’altra fuga\ 
79  perquè_ 
80  i de moment no hi ha gas\ 
81  (... 1.21) ells tenien un forn elèctric_ 
82  (... 1.10) un daixò_ 
83  ai\ 
84  (.. 0.75) un fogó elèctric_ 
85  (.. 0.72) i havia haver de comprar un altre pel pis_ 
86  (... 1.39) i tot gastos i gastos i gastos\ 
87 MMM: (.. 0.58) p(e)rò ja se sap això\ 
88 PPP: i tenien allà u- u- una tuberia_ 
89  (. 0.25) d’un al- -- 
90  (. 0.12) i tenen dos dos aigües\ 
91  (.. 0.92) que vessava_ 
92  i no l’arreglaven mai\ 
93  poder feia mig any\ 
94  i a- i ara ja l’hai fet arreglar\ 
95  diu\ 
96  mira\ 
97  ara que és aquí_ 
98  (.. 0.48) almenos que {(@) arregli això\} 
99  (... 2.43) i:_ 
100  (... 1.71) és de por\ 
101  si estan cada dia-- 
102  dia estan pitjor i no es ven re_ 
103  (... 1.39) a tot arreu\ 
104  ja ho veus\ 
105  a:_ 
106  de vendre enlloc eh_ 
107  (.. 0.81) les botigues estan buides\ 
108  (.. 0.99) només faltava que-- 
109  ara ve un gasto\ 
110  i veuràs el gasto que li costarà això\ 
111  (.. 0.89) no sé quan val l’hora\ 
112  (.. 0.43) almenos quatre mil peles l’hora\ 
113 MMM: (.. 0.33) @ 
114  (. 0.10) clar\ 
115  (.. 0.94) de segui[da\] 
116 PPP: [si] ha vingut a les vuit tocades_ 
117  (.. 0.94) i devien ser casi dos quarts de nou\ 
118  ja deurà comptar des de les vuit\ 
119 MMM: (... 1.08) clar\ 
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120  i els {(L2) desplazamientos_} 
121 PPP: (.. 0.44) i els [1 {(L2) desplazamientos}] si és allà al costat els {(L2) 

des[plazamientos\ 2]} 
122 MMM: [1 que cobren_] 
123  [2 sí bueno:\] 
124  p(e)rò [3 li faran pagar\] 
125 PPP: [3 té el lampista] al costat\ 
126 MMM: (.. 0.58) bueno:\ 
127  p(e)rò li faran paga:r\ 


