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 1 

1 FAN p(e)rò_ 
2 FAN i què veurem de mentres\ 
3 HIL (. 0.18) no\ 
4 HIL el casament\ 
5 FAN [ah\] 
6 SUS [{(@) el Barça\}][@@@@@] 
7 NAA [{(@) el Barça\}] 
8 HIL {(@) què vols posar {(L2) videos musicales\}} @@ 
9 NAA p(e)rò quanta gent hi cap a dins l'ermita El Puig\ 
10 HIL [1 mira\] 
11 NAA [1 xx\] 
12 SUS [1 no arri]ben a cent\ 
13 SUS (.. 0.66) què va\ 
14 SUS és que ni ni cinquanta no hi caben\ 
15 HIL no\ 
16 HIL sí_ 
17 HIL una [1 setantena de persones\] 
18 NAA [1 p(e)rò hi ha molta--] 
19 NAA [2 la gent--] 
20 SUS [2 el dia] que es va casar la la Dolors O[live]res_ ((cognom fictici)) 
21 NAA [sí:\] 
22 NAA tothom estava a fora\ 
23 SUS tothom estava a fora\ 
24 NAA i si no a fora\ 
25 NAA (.. 0.73) així en [plan campestre\] 
26 FAN [p(e)rò és igual\] 
27 FAN encara que la gent estigui a fora tu ja vas allà eh\ 
28 SUS p(e)rò si fa bon temps fer la missa a fora també és xulo\ 
29 FAN (... 1.17) això\ 
30 FAN am un pati_ 
31 FAN o am un cementiri [1 o_] 
32 NAA ((a FAN)) [1 tu tu\] 
33 NAA [2 el teu cosí_] 
34 HIL {(@) [2 en un cementiri no\] 
35 HIL [3 no\}] 
36 NAA [3 el] teu cosí no es va casar am un pati_ 
37 NAA (.. 0.44) el teu cosí de Collbató\ 
38 FAN no\ 
39 FAN primer es va casar per l'església_ 
40 FAN (.. 0.34) i después_ 
41 FAN (.. 0.73) es va casar am un pa[ti\] 
42 NAA [a] mi em vas-- 
43 NAA sí\ 
44 NAA em vas explicar això_ 
45 NAA que van fer com una cosa evangèlica o no sé què era\ 
46 FAN (.. 0.48) ah no\ 
47 FAN sí\ 
48 FAN es va casar am un pati\ 
49 FAN a l'església no\ 
50 FAN am un pati hi havien dos capellans\ 
51 FAN i van [fer_] 
52 NAA [ah:\] 
53 FAN les dos les dos benediccions\ 
54 NAA (... 1.33) perquè un era evangèlic i l'altre era:_ 
55 NAA cristià/ 
56 HIL (.. 0.48) ah\ 
57 HIL eren de dos religions diferents/ 
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58 FAN sí [sí\] 
59 SUS [p(e)rò] es van casar o cadascú va fer el seu casament a part\ 
60 SUS (.. 0.31) vull dir\ 
61 SUS hi van anar tots [dos no\] 
62 NAA [home\] 
63 FAN no no\ 
64 FAN els dos {(??) de costat\} 
65 FAN cadascú va fer una mica [de discurs_] 
66 NAA [que raro\ 
67 NAA no/] 
68 HIL (.. 0.62) i quina història no/ 
69 FAN sí sí\ 
70 NAA (... 1.16) vols dir que ho vas entendre bé\ 
71 FAN (. 0.27) {(P) sí sí\} 
72 NAA (. 0.27) i ara_ 
73 NAA què:_ 
74 NAA per exemple\ 
75 NAA si tenen un fill_ 
76 FAN (.. 0.48) el batejaran pels dos\ 
77 NAA (.. 0.89) {(??) va home\} 
78 HIL [{(@) sí\}] 
79 FAN [i i i_] 
80 HIL i què és_ 
81 HIL un és catòlic i l'altre/ 
82 FAN (... 1.15) [evangèlic\] 
83 NAA [qui és el ca]tòlic\ 
84 NAA el teu cosí no/ 
85 FAN (.. 0.48) sí\ 
86 NAA la la: noia és evangèlica\ 
87 FAN evangèlica\ 
88 NAA (.. 0.65) p(e)rò no és el del bigoti\ 
89 NAA és el Xavier\ 
90 FAN (.. 0.31) no\ 
91 FAN {(??) el del bigoti\} 
92 FAN (... 1.20) el Josep\ 
93 NAA (.. 0.55) i la seva dona és evangèlica/ 
94 NAA (.. 0.58) ai evangèlica\ 
95 NAA [1 evangelista/] 
96 SUS [1 evangelista\] 
97 NAA [2 @@] 
98 FAN [2 evangelis]ta\ 
99 NAA {(@) evangèlica\} 
100 FAN (... 1.01) sí sí\ 
101 FAN (... 1.15) no ho sé\ 
102 FAN si tenen un fill no ho sé\ 
103 FAN (.. 0.47) el Marçal no ho sé\ 
104 FAN (.. 0.86) em sembla que per-- 
105 FAN per el-- 
106 FAN per l'església evangèlica {(??) el van batejar\} 
107 NAA (.. 0.90) ai\ 
108 NAA (.. 0.69) sembla mentida oi/ 
109 NAA [que puguin arribar_] 
110 HIL [sí\ 
111 HIL una mica rotllo no] tot plegat\ 
112 NAA sí\ 
113 FAN doncs sí sí\ 
114 HIL (.. 0.49) el Cisco de Can Espuny també es va casar_ 
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115 (FAN tus) 
116 HIL (.. 0.59) es va casar a casa seva\ 
117 HIL (.. 0.89) al:_ 
118 HIL (... 1.34) no al pati sinó al:_ 
119 HIL (... 1.34) [{(??) me cagon- --}] 
120 NAA [al celler\] 
121 HIL al celler\ 
122 HIL (.. 0.32) a l'entrada del celler [de casa seva\] 
123 NAA [que guapo\] 
124 HIL (.. 0.46) i vem anar e- el_ 
125 HIL (.. 0.69) el Pep_ 
126 HIL (. 0.25) i en Josep am(b) el contrabaix_ 
127 HIL (... 1.98) hi (ha)via un [que no--] 
128 SUS [el Piti/] 
129 HIL (.. 0.48) el Piti/ 
130 HIL (.. 0.55) oh clar\ 
131 HIL com que:_ 
132 HIL (. 0.14) és:_ 
133 HIL (.. 0.36) família de la dallonsis_ 
134 HIL [el seu] tiet o el seu no sé què/ 
135 NAA [hi] 
136 NAA clar\ 
137 NAA és el tiet de la Pi[lar\] 
138 SUS [ah:\] 
139 SUS ah\ 
140 SUS [ah\] 
141 HIL [clar\] 
142 HIL (... 1.38) i:_ 
143 HIL un tio que tocava el violí que no me'n recordo qui és_ 
144 HIL el tinc molt vist_ 
145 HIL (. 0.14) p(e)rò: no:_ 
146 HIL (.. 0.84) i:_ 
147 HIL jo am(b) el_ 
148 NAA am(b) el teclat\ 
149 HIL am(b) el: acordió\ 
150 NAA (.. 0.79) amb l'acordió/ 
151 HIL amb l'acordió del Josep_ 
152 HIL (.. 0.48) [i ell] el contrabaix_ 
153 ??? [x] 
154 HIL i tots tres vem tocar allà la marxa nupcia:l_ 
155 HIL i un [par]ell o tres de peces_ 
156 ??? [@] 
157 HIL al mig de-- 
158 HIL al mig de la gent/ 
159 HIL (... 1.27) va estar molt bé\ 
160 NAA (.. 0.37) que diver\ 
161 NAA [veus/ 
162 NAA u- --] 
163 HIL [i va ser] supercurt\ 
164 HIL molt bé\ 
165 HIL molt bé\ 
166 NAA un casament així és xulo\ 
167 SUS hi\ 
168 HIL va ser molt [xulo\ 
169 HIL molt xulo\] 
170 NAA [fo- fo]ra de-- 
171 NAA de lo no- una mica:_ 
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172 HIL (. 0.18) i la gent estava per (a)llà_ 
173 HIL (.. 0.62) hi havia molta gent p(e)rò s'hi cabia_ 
174 HIL perquè uns cap aquí uns cap an allà_ 
175 HIL to- tothom ho veia_ 
176 FAN que el casament el pots fer on vulguis_ 
177 FAN no ha de ser necessàriament en una [església\] 
178 HIL [no no\] 
179 SUS (... 1.45) ((a HIL)) p(e)rò la gent estava dreta o estava asseguda\ 
180 HIL (.. 0.79) estava dreta\ 
181 NAA un pati [d'aquests xulos_] 
182 HIL [lo que passa que m::_] 
183 HIL va ser curt\ 
184 HIL (.. 0.54) ntx\ 
185 HIL curt\ 
186 FAN (.. 0.29) hasta si vols fer el pots fer a casa teva\ 
187 NAA (.. 0.77) home\ 
188 NAA la v(e)ritat\ 
189 NAA a mi no m'agradaria\ 
190 HIL és que el pro(b)lema_ 
191 HIL és que [el:s mossens_ 
192 HIL si no] xxxx_ 
193 SUS [si el teu pati fes més gran_] 
194 HIL no volen\ 
195 NAA (... 1.15) p(e)rò si tu et busques un: [mossèn que--] 
196 SUS [a Veïns sem]pre van a: casa\ 
197 NAA (.. 0.51) hi\ 
198 HIL (.. 0.53) no volen\ 
199 HIL perquè volen celebrar-ho_ 
200 HIL [xX(1.50)Xx\] 
201 NAA [en un lloc sant\] 
202 HIL a::_ 
203 HIL {(P) clar\} 
204 HIL (.. 0.33) {(P) clar\} 
205 HIL (.. 0.69) ll(av)ons_ 
206 HIL ells_ 
207 HIL no sé a través de qui_ 
208 HIL (.. 0.63) van trobar aquest (. 0.25) mossèn_ 
209 HIL que no és ni d'Esparraguera ni de:_ 
210 HIL {(A) no sé on_} 
211 HIL (... 1.66) era con- -- 
212 HIL (. 0.23) era_ 
213 HIL (.. 0.43) conegut o família del:_ 
214 HIL de la xxx_ 
215 HIL i_ 
216 FAN (... 1.51) i total_ 
217 FAN avui en dia [fins--] 
218 HIL [i els hi] i els va dir que sí\ 
219 FAN fins i tot hi han capellans que:_ 
220 FAN els lloguen i fan teatre\ 
221 FAN vull dir_ 
222 FAN que fan veure que et casen per l'església p(e)rò_ 
223 FAN (.. 0.46) tu ja estàs casat pel jutjat i fan_ 
224 FAN la gran parafernàlia\ 
225 FAN vull dir\ 
226 FAN (.. 0.36) perquè la gent disfruti una mica p(e)rò:_ 
227 FAN res més\ 
228 NAA (... 2.16) no\ 
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229 NAA p(e)rò_ 
230 NAA si tu vols_ 
231 NAA suposo que si tu: vols_ 
232 NAA casar-te_ 
233 NAA jo què sé\ 
234 NAA per exemple al menjador d'aquí casa_ 
235 NAA (.. 0.59) al[1gú tro]baries que et casés\ 
236 HIL [1 xxx] 
237 FAN [2 home\ 
238 FAN pots_] 
239 HIL [2 jo suposo] que algun trobaries\ 
240 FAN (. 0.25) pots amenaçar el mossèn\ 
241 FAN (... 1.41) o ve a casar-me a casa meva_ 
242 FAN o em caso pel jutjat\ 
243 FAN vostè mateix\ 
244 SUS @ 
245 FAN (.. 0.67) jo no vull saber res [de xxxx\] 
246 HIL [sats què et] dirà la majo- la majoria dels mossens_ 
247 FAN (. 0.29) {(??)(P) tant me fot això\} 
248 FAN (. 0.27) @@@@ 
249 HIL [en sèrio eh/] 
250 NAA [sí:\] 
251 HIL la majoria et diran això\ 
252 HIL el noranta per cent\ 
253 HIL (... 1.01) i tant\ 
254 NAA (... 1.41) el Sánchez_ 
255 NAA quan anava: la gent a casar-se_ 
256 NAA (.. 0.32) ara no ho fan perquè l'atre dia_ 
257 NAA e:l Teje i aquests diu que estaven_ 
258 NAA (.. 0.61) estaven així com_ 
259 NAA (. 0.24) el dia que van parlar am(b) el mossèn_ 
260 NAA (.. 0.52) perquè:_ 
261 NAA va entrar_ 
262 NAA i bueno\ 
263 NAA allò que els començava a parlar_ 
264 NAA {(E) que si el casament_ 
265 NAA i que si Déu_ 
266 NAA (. 0.26) i que si no sé quantos_} 
267 NAA (.. 0.41) i diu_ 
268 NAA diu ara si ens pregunta_ 
269 NAA per què ens casem per l'església_ 
270 NAA (.. 0.44) clar\ 
271 NAA (.. 0.44) què dius_ 
272 NAA (.. 0.86) perquè:_ 
273 NAA jo què sé\ 
274 NAA tam- -- 
275 NAA (.. 0.41) ntx\ 
276 NAA (. o.27) una mica allò:_ 
277 NAA (. 0.21) m:és un ritual que un::_ 
278 NAA no sé\ 
279 NAA (... 1.28) i:_ 
280 NAA i ells no en sa- -- 
281 NAA no: pensaven_ 
282 NAA ja v(e)uràs\ 
283 NAA (.. 0.42) i el Teje ja s'ho tenia preparat\ 
284 NAA (.. 0.72) diu_ 
285 NAA si a mi m'ho pregunta_ 



CONVERSA 02 
Transcripció discursiva 

 6 

286 NAA jo no li diré cap mentida\ 
287 NAA li diré_ 
288 NAA (.. 0.52) {(E) si estic aquí per què és_ 
289 NAA (... 2.25) si no no estaria aquí\ 
290 NAA (.. 0.91) doncs per què/} 
291 HIL (.. 0.66) @@ 
292 NAA (. 0.44) ell s'ho tenia {(??) dallò\} 
293 NAA no li diré cap mentida\ 
294 NAA (... 1.58) p(e)rò:_ 
295 NAA no\ 
296 NAA (. 0.28) no no els hi va preguntar\ 
297 NAA (. 0.24) i abans el_ 
298 NAA e:l Josep_ 
299 NAA el capellà aquell\ 
300 NAA (.. 0.35) ho preguntava_ 
301 NAA perquè a nosatres ens ho deia\ 
302 NAA (.. 0.35) que hi (ha)via moltes-- 
303 NAA quan: les parelles (a)naven a casar-se els hi deia_ 
304 NAA (.. 0.33) {(E) vosatres per què us caseu pe- per l'església_} 
305 NAA (.. 0.70) doncs evindentment no els hi deia\ 
306 NAA segurament doncs_ 
307 NAA (.. 0.42) i moltes_ 
308 NAA (... 1.36) pel·lícules de-- 
309 NAA maques no/ 
310 NAA i els hi deia\ 
311 NAA {(E) doncs_ 
312 NAA (. 0.18) per fer això_ 
313 NAA use n'(a)neu al jutjat\} 
314 NAA (... 1.80) [i no els volia casar\] 
315 HIL [ho veus/ 
316 HIL ho veus/] 
317 HIL (... 1.46) i el que hi ha ara_ 
318 HIL és més {(P) carca que jo què sé\} 
319 FAN (.. 0.58) sí\ 
320 FAN (.. 0.33) bueno\ 
321 FAN (... 1.56) és dels d'abans\ 
322 FAN que [diuen\] 
323 HIL [hi\] 
324 HIL és dels d'abans\ 
325 NAA {(P) un capellà d'abans\} 
326 (.... 4.72) 
327 HIL i vosatres què fareu_ 
328 NAA (.. 0.87) eh/ 
329 HIL vosatres què fareu_ 
330 FAN (... 1.12) no ho hem pensat encara\ 
331 ??? no ho heu pensat\ 
332 FAN (.. 0.97) i vosatres\ 
333 HIL (... 1.40) nosatres ens casarem per l'església\ 
334 HIL (... 1.12) també/ 
335 NAA nosatres també\ 
336 HIL (. 0.28) per mi-- 
337 NAA no ho hem pensat p(e)rò ho tenim: pensat\ 
338 FAN (.. 0.61) ja ho v(e)urem això\ 
339 HIL (.. 0.66) @@@@@ 
340 NAA (.. 0.35) digue-li a la teva mare que no et cases per [l'església\] 
341 FAN [tu de blanc] no et cases\ 
342 NAA (.. 0.47) eh/ 
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343 FAN (. 0.25) tu de blanc no et cases\ 
344 NAA (.. 0.78) {(P) per què no_} 
345 FAN {(P) perquè no\} 
346 HIL (... 1.05) [@@@] 
347 NAA [de color cru\] 
348 NAA {(@) de color cru/} 
349 HIL (.. 0.42) de rosa/ 
350 NAA (.. 0.38) no::\ 
351 NAA de color aquest de [1 sed- sed- --] 
352 HIL [1 d'aquell groc] [2 així_] 
353 NAA [2 de seda sal][vatge\ 3] 
354 FAN [3 i:_ 
355 FAN i per què] portes els cascos posats/ 
356 (... 2.64) 
357 FAN [no ho entenc\] 
358 HIL [perquè està es]coltant la ràdio\ 
359 (.... 4.27) 
360 NAA (es)tà escoltant el Barça_ 
361 NAA (... 1.28) és que ju[guen ara\] 
362 FAN [ah:\] 
363 FAN @@@@ 
364 FAN (... 1.01) [i llavors s'esvera\] 
365 HIL [{(??) ja el van fer ahir el Barça\}] 
366 NAA (... 1.40) eh/ 
367 HIL (.. 0.94) dic_ 
368 HIL el van fer ahir el Barça\ 
369 NAA (.. 0.51) ah\ 
370 NAA bueno\ 
371 NAA (.. 0.79) pues no sé què: fan\ 
372 NAA no s'entera\ 
373 NAA li estem parlant i no s'entera\ 
374 HIL no s'entera de re\ 
375 NAA o deu tenir la ràdio a tope_ 
376 (.... 10.30) 
377 NAA ((a FAN)) bueno\ 
378 NAA aviam avui el teu pare si:_ 
379 FAN (.. 0.67) què/ 
380 NAA si ha parlat am(b) el [teu] tiet\ 
381 FAN [sí\ 
382 FAN li] haurà dit algo\ 
383 NAA (... 2.02) nosatres de moment fins que no tinguem casa no decidirem 

re\ 
384 SUS (.. 0.43) @@ 
385 NAA (.. 0.95) p(er)ò evidentment per fer-me il·lusions_ 
386 HIL (... 1.94) home\ 
387 NAA (... 1.13) p(er)ò si ens hem d'anar a viure sota un pont_ 
388 NAA tampoc cal que ens casem i fem tant de muntatge\ 
389 HIL no\ 
390 HIL xxxx ja no val la pena\ 
391 NAA (... 1.41) ntx\ 
392 NAA no\ 
393 NAA a mi_ 
394 NAA sincerament_ 
395 NAA si: em caso per l'església_ 
396 NAA m'agradaria casar-me a l'ermita El Puig\ 
397 NAA l'únic que és això\ 
398 FAN jo l'altre dia pen[sava_ 
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399 FAN dic\] 
400 HIL {(??) [un casa]ment} a El Puig m'agradaria també\ 
401 FAN dic_ 
402 FAN en lloc de gastà'ns-e cent mil peles pel {(L2) traje} de nu- de nuvis_ 
403 NAA ah\ 
404 NAA és que jo no me les gastaré cent mil\ 
405 FAN vale\ 
406 HIL [jo tampoc\] 
407 FAN [i:_] 
408 FAN i jo vint-i-cinc o trenta pe:l_ 
409 FAN (... 1.34) pel {(L2) traje_} 
410 FAN {(??) pues_} 
411 FAN (... 1.94) am(b) una americana que ja tingui_ 
412 FAN tu am(b) unes faldilles amb qualsevol cosa_ 
413 FAN i [ja està\] 
414 NAA [no\ 
415 NAA qualsevol cosa] [no\] 
416 FAN [a ve]ure si no ens deixaran casar d'aquesta manera\ 
417 NAA [qualsevol cosa no\] 
418 HIL [ui\ 
419 HIL com si vols anar] vestit de {(L2) buzo\} 
420 FAN @ 
421 NAA p(e)rò:_ 
422 NAA un vestit_ 
423 NAA a mi els vestits de núvia m'agraden aquests vestits així tipo:_ 
424 NAA de hippie_ 
425 NAA així_ 
426 NAA bueno de hippie\ 
427 NAA tipo eivissenc_ 
428 NAA una cosa així\ 
429 NAA fiu fiu\ ((movent el braç amunt i avall)) 
430 FAN eivissenc com és\ 
431 NAA d'aquests_ 
432 SUS (.. 0.54) [de tirat\] 
433 HIL [xxx\] 
434 NAA tirat\ 
435 NAA així_ 
436 NAA una cosa:_ 
437 NAA més senzilla:_ 
438 NAA no tan dallò\ 
439 FAN (.. 0.72) mhm\ 
440 NAA (... 2.05) jo no vull un vestit {(L2) pomposo\} 
441 FAN (.. 0.97) {(L2) pomposo\} 
442 FAN (... 1.24) p(e)rò aquests són més cars que el {(L2) pomposo} no 

encara/ 
443 NAA sí\ 
444 NAA això sí\ 
445 HIL (. 0.28) [sí\ 
446 HIL bueno\] 
447 NAA [els més baratos] són els més horteres\ 
448 HIL els més horteres de tots són els més baratos\ 
449 NAA (.. 0.60) aquells tipus sissí:_ 
450 NAA (.. 0.32) i amb tot de tul aquí:_ ((assenyalant-se el pit)) 
451 NAA tot dallò/ 
452 NAA (.. 0.42) pss\ 
453 NAA vuitanta_ 
454 NAA per setanta vuitanta el- els atres_ 
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455 NAA (.. 0.98) són supercars eh\ 
456 NAA (.. 0.54) i jo passo\ 
457 NAA jo: [m- --] 
458 HIL [jo] no sé quantes peles es pensa [gastar xxx\] 
459 NAA [me'l faré jo\] 
460 HIL {(??) p(e)rò} jo_ 
461 NAA jo: o algú que me'l faci eh\ 
462 NAA jo passo d'anar-me-- 
463 HIL jo am(b) el meu {(L2) traje} em penso gastar lo mínim eh\ 
464 HIL (... 1.67) p(e)rò lo mínim eh\ 
465 NAA (.. 0.74) l'El:vira ja se- -- 
466 NAA ja té el vestit o no\ 
467 HIL li estan [fent una:_] 
468 SUS [mhm\ 
469 SUS li estan fent\] 
470 HIL (.. 0.38) una de Olesa_ 
471 HIL una: modista_ 
472 HIL que treballa-- 
473 HIL una:_ 
474 HIL que dissenya_ 
475 HIL uns vestits_ 
476 HIL (.. 0.47) i treballa per una atra_ 
477 HIL per una modista famosa no/ 
478 HIL [que treballa\] 
479 NAA [mhm\] 
480 HIL (.. 0.65) i:_ 
481 HIL com que és d'Olesa_ 
482 HIL la coneix_ 
483 HIL i tal_ 
484 HIL li va dir que si ella li: li faria_ 
485 HIL i va dir que sí\ 
486 HIL que li faria a molt bon preu i tal_ 
487 HIL i ja li està dibuixant_ 
488 HIL ja li està:_ 
489 HIL ja li està {(??) fent\} 
490 HIL (.. 0.36) es van veure un dia i es van posar d'acord_ 
491 HIL {(AC) mira jo el vull així_ 
492 HIL no sé què/} 
493 HIL (.. 0.72) p(e)rò m'imagino_ 
494 HIL (.. 0.89) jo per lo poc que conec a l'Elvira serà una mica hortera\ 
495 HIL m'imagino\ 
496 NAA (... 1.05) una mica hortera/ 
497 HIL (.. 0.36) {(P) m'imagino que sí\} 
498 NAA com/ 
499 NAA hortera [1 en quin sentit/] 
500 SUS [1 hortera no\] 
501 SUS se[rà_ 2] 
502 NAA {(F) [2 amb] passar-se de modern\} 
503 SUS se- -- 
504 SUS no\ 
505 HIL no\ 
506 SUS (.. 0.31) serà mol:t (.. 0.65) elegant\ 
507 SUS no serà hortera\ 
508 HIL (.. 0.38) no/ 
509 SUS ntx\ 
510 SUS l'Elvira no és hortera\ 
511 HIL no\ 
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512 HIL l'Elvira no és hortera_ 
513 HIL (... 1.16) p(e)rò:_ 
514 HIL am(b) aquestes coses no ho sé\ 
515 SUS (... 1.05) bueno\ 
516 SUS mentres no sigui com el de la Carme_ 
517 HIL (.. 0.64) com el de la Carme_ 
518 HIL t'ho ju- -- 
519 NAA jo és que el de la Carme encara no li he entès\ 
520 HIL (.. 0.70) [ja l'has vist/] 
521 SUS [que l'has vist] no/ 
522 NAA em sembla-- 
523 SUS (a)quell blau\ 
524 NAA sí\ 
525 NAA el vaig veure p(e)rò ja no me'n recordo ni com era\ 
526 NAA (.. 0.47) sé que tu me l'expli[caves i_] 
527 SUS [fastigós\] 
528 HIL (.. 0.44) jo jo ho sabia\ 
529 HIL ho sabia\ 
530 HIL m'olorava que la Carme aniria am(b) un vestit així\ 
531 SUS {(@) era horri[ble\ 1]} 
532 NAA [1 oh\] 
533 HIL [1 o si]gui\ 
534 HIL [2 l'Elvira no (a)nirà--] 
535 SUS [2 p(e)rò jo quan la vaig] veure_ 
536 SUS [{(E) oi que és maco/}] 
537 HIL [l'Elvira no (a)nirà] am(b) un:_ 
538 HIL am(b) un vestit així_ 
539 HIL am(b) un vestit {(L2) moderno\} 
540 SUS aha\ 
541 HIL p(e)rò:_ 
542 HIL serà un {(L2) moderno} dels que a mi no m'agraden\ 
543 HIL ja v(e)uràs\ 
544 SUS bueno\ 
545 SUS segurament [serà massa_] 
546 HIL [o clàssic\] 
547 HIL o clàs[sic\] 
548 SUS [se- --] 
549 SUS se- segurament serà massa_ 
550 NAA (... 1.93) molt {(L2) pomposo\} 
551 HIL sí\ 
552 NAA (... 1.02) no ho crec eh\ 
553 NAA els m- e- -- 
554 NAA bueno\ 
555 NAA (.. 0.31) depèn_ 
556 NAA (... 1.44) per exemple el que portava l'Antònia era molt maco de vestit\ 
557 FAN (.. 0.69) pos a mi no m'agradava\ 
558 NAA (.. 0.64) sí\ 
559 NAA era maco\ 
560 NAA era un ves[tit de núvia maco\] 
561 FAN [no\ 
562 FAN era com] tots\ 
563 NAA (. 0.28) perquè_ 
564 NAA el cos_ 
565 NAA era com una brusa\ 
566 NAA (.. 0.89) era així_ ((descrivint el vestit amb gestos)) 
567 NAA com una brusa_ 
568 NAA (.. 0.47) tot dallòs_ 
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569 NAA am(b) aquesta màniga així_ 
570 NAA a mi aquesta màniga m'agrada\ 
571 NAA aquesta que fa així com una cassola_ 
572 NAA i aquí tenia pedreria_ 
573 NAA i llavons_ 
574 NAA la faldilla era llarga i estreta\ 
575 NAA (.. 0.92) i llavons a radere portava un llaç_ 
576 NAA am(b) una mica de cua\} 
577 SUS com ara el de la Maria\ 
578 HIL (.. 0.58) com el de la Maria\ 
579 HIL exacte\ 
580 NAA era una una cosa:_ 
581 HIL (... 1.04) veus/ 
582 HIL el que portava la Maria_ 
583 HIL o el que portava la Montse Pou_ ((cognom fictici)) 
584 HIL (.. 0.35) a mi tampoc no és que m'agradessin gaire_ 
585 HIL (.. 0.33) p(e)rò_ 
586 HIL bueno\ 
587 HIL (a)naven de núvia\ 
588 HIL de blanc i:_ 
589 NAA [sí\] 
590 HIL [i un] llaç a radere i {(??) un tul a radere\} 
591 HIL (.. 0.72) p(e)rò és que la Carme va ser la campiona de:_ 
592 HIL (.. 0.40) per mi_ 
593 HIL (.. 0.46) [1 de la pitjor_] 
594 NAA [1 {(@) la millor\}] 
595 SUS [2 @@@@] 
596 HIL [2 en en xxx i_] 
597 HIL (. 0.14) {(E)(L2) no voy de blanco\} 
598 HIL (. 0.18) {(L2) vale\ 
599 HIL no vas de blanco_} 
600 HIL p(e)rò escolta'm\ 
601 HIL (. 0.27) vas am(b) un cante\ 
602 HIL (.. 0.71) a part no és e- -- 
603 HIL no e- era el color\ 
604 HIL era un color blau així\ 
605 HIL lleig\ 
606 HIL sinó que_ 
607 HIL pots comptar com estava fet_ 
608 HIL (. 0.29) {(??) fa[tal\]} 
609 SUS [sem]blava_ 
610 SUS saps un de la Nancy que teníem blau cel/ 
611 NAA (.. 0.34) sí\ 
612 NAA (a)quell de princesa/ 
613 SUS pues com ara allò_ 
614 HIL [sí\] 
615 NAA [ai\ 
616 NAA busca la foto\] 
617 SUS (.. 0.35) {(F) ara no:\} 
618 SUS (.. 0.33) no sé on és\ 
619 HIL (... 2.02) li va fer_ 
620 HIL eh que li va dissenyar [o] li va:_ 
621 ??? [x] 
622 HIL recrear la:_ 
623 HIL [la mare de_] 
624 SUS [@@ 
625 SUS la mare] de la Carrasqueta\ 
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626 HIL (. 0.13) la mare de [la Maria Pilar Ca]banes\ ((cognom fictici)) 
627 NAA [{(F) uh:\}] 
628 NAA (.. 0.50) la mare de la Carrasqueta/} 
629 NAA (.. 0.52) p(e)rò si aquella dona é(s) molt quica\ 
630 HIL {(@) doncs imagina't com devia ser el vestit\} 
631 NAA i per què se'n va anar amb ella\ 
632 HIL perquè com que són molt amigues la Carme i la Maria Pilar_ 
633 HIL (. 0.27) l:a Maria Pilar li va dir_ 
634 HIL si vols la meva mare_ 
635 HIL i clar\ 
636 HIL l'altra {(E) sí sí i tant i tant\} 
637 HIL xxx [xXXx\] 
638 SUS [p(e)rò van triar\] 
639 SUS el va triar ella\ 
640 HIL p(e)rò la Carme va triar el vestit\ 
641 HIL (. 0.12) i amb ella_ 
642 HIL ella deia que estava_ 
643 HIL vamos\ 
644 HIL guapíssima\ 
645 HIL (... 1.04) [és així la--] 
646 NAA [i al Pep] què/ 
647 NAA li va agradar/ 
648 HIL vamos\ 
649 HIL uf\ 
650 FAN (. 0.29) Anna\ 
651 HIL (.. 0.56) [la bava li queia per tot arreu\] 
652 FAN [xx Carles i la Mia perquè no han] fet despedida de: de solters_ 
653 NAA ai jo què sé\ 
654 SUS (.. 0.96) [no fan re/] 
655 NAA [perquè no deuen] estar contents de despedir-se de solters\ 
656 HIL (... 1.70) ahir va anar-hi l'Oriol a una des[pedida de solter\] 
657 NAA [el Carles] i la Mia_ 
658 FAN sí/ 
659 NAA s'han [casat/] 
660 FAN [l'Oriol/] 
661 HIL (. 0.16) sí\ 
662 HIL (.. 0.62) i l'Oriol diu que ell no vol fer despedida tampoc\ 
663 NAA (... 1.38) jo sí\ 
664 NAA (.. 0.32) ntx\ 
665 SUS (. 0.10) doncs l'Elvira que en faci\ 
666 NAA (.. 0.93) [jo:_] 
667 HIL [ja l'hi] diré\ 
668 NAA això sí que ho tinc clar eh/ 
669 HIL (.. 0.55) jo sí que en vull [fer\ 
670 HIL lo que passa que vull fer una despedida_] 
671 NAA [jo vull una despedida_] 
672 NAA i:_ 
673 NAA les meves amigues ho tenen claríssim que com no em facin algo guai_ 
674 NAA (.. 0.63) al casament no vénen\ 
675 HIL (.. 0.97) @@@@@ 
676 NAA no vull que es passin amb mi eh\ 
677 NAA (.. 0.58) p(e)rò que sigui una: una cosa: diferent a: anar a sopar i 

dallò_ 
678 NAA perquè jo a l'única despedida de soltera que hi (a)nat_ 
679 NAA (.. 0.63) que ha sigut la de l'Angelita_ 
680 NAA (.. 0.52) va ser de pena\ 
681 FAN (.. 0.46) és que amb a la ma[joria_ 1] 
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682 HIL [1 és que] les despedides de solter normalment són_ 
683 HIL molt [2 de pena eh/] 
684 NAA [2 vem (a)nar_] 
685 NAA jo no vull molta cosa_ 
686 NAA jo_ 
687 NAA am(b) anar aquí baix a la la plaça de l'ajuntament_ 
688 NAA per dir una: (. 0.21) tonteria_ 
689 NAA ja en tinc prou\ 
690 NAA qualsevol casa qualsevol dallòs\ 
691 NAA (.. 0.71) anar o sop- menjar un  mica o prendre algo_ 
692 NAA i:_ 
693 NAA fer gresca\ 
694 NAA (... 1.13) p(e)rò_ 
695 NAA (.. 0.64) ah jo_ 
696 NAA amb la despedida de soltera que vem (a)nar al Mercashow_ 
697 HIL (... 1.49) és que totes les despedides de soltera acaben així_ 
698 HIL al Mercashow_ 
699 HIL les dones eh\ 
700 NAA (.. 0.52) p(e)rò és que nosatres no (a)nàvem ni amb- {(F) ni 

ambientades\} 
701 NAA (.. 0.54) p(e)rò una cosa és que vas_ 
702 NAA (.. 0.67) (a)nàvem a sopar_ 
703 NAA a una pizzeria_ 
704 NAA no havien ni reservat taula ni re sats/ 
705 NAA (.. 0.38) bah\ 
706 NAA (.. 0.53) (a)nàvem catorze o quinze_ 
707 NAA un dissabte a la nit_ 
708 NAA (.. 0.41) a sopar\ 
709 NAA (.. 0.98) i més a més vem marxar tard\ 
710 NAA (.. 0.79) am(b) el am(b) una guagua d'aquestes_ 
711 NAA (a)nàvem am(b) això i lo que-- 
712 NAA l'únic que va estar bé\ 
713 NAA (.. 0.42) au\ 
714 NAA (.. 0.82) a a la que anàvem no hi (ha)via taula_ 
715 NAA (. 0.15) després no sabíem on (a)nar\ 
716 NAA sort sort del conductor\ 
717 NAA (.. 0.64) que coneixia una amiga seva que tenia una pizzeria_ 
718 NAA (.. 0.40) i vem arribar_ 
719 NAA i ja estaven tancant_ 
720 NAA (. 0.29) i ens van fer piz[zes\ 
721 NAA per]què si no (ha)guéssim menjat un bocata dins l'autobús\ 
722 HIL [@@@] 
723 NAA (... 1.65) i després clar\ 
724 NAA sortint [d'allà ens en vem (a)nar al Mercashow_] 
725 FAN [p(e)rò això teòricament ho ha--] 
726 FAN ho ha de muntar el nuvi o els companys_ 
727 FAN ho ha d'organitzar_ 
728 SUS (. 0.23) [el padrí\] 
729 NAA [ah\ 
730 NAA a mi que] m'ho organitzin les meves amigues\ 
731 FAN (. 0.15) el padrí ho ha d'organitzar/ 
732 SUS (.. 0.87) sí no/ 
733 HIL (.. 0.33) el padrí/ 
734 SUS (.. 0.90) ai\ 
735 SUS la del nuvi em sembla que la fa el padrí\ 
736 SUS [p(e)rò bé\] 
737 NAA [jo_] 
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738 NAA encara no tinc [molt clar_] 
739 HIL [doncs no ho sé\] 
740 SUS (. 0.14) no ho [sé\ 
741 SUS no ho] sé\ 
742 NAA [què--] 
743 NAA què és_ 
744 NAA el padrí qui és\ 
745 NAA (.. 0.90) el que et fa el vers i et regala el ram\ 
746 HIL això mateix\ 
747 NAA (... 1.02) i ha de ser de la família_ 
748 HIL (.. 0.31) no:\ 
749 HIL [pot ser-ho un ami:c_] 
750 SUS [l'Héctor va ser del Pep\] 
751 HIL jo vaig ser padrí del Pep\ 
752 NAA (. 0.19) tu vas ser padrí del Pep\ 
753 NAA i que seràs padrí de l'Oriol_ 
754 HIL (.. 0.76) {(P) no ho crec\} 
755 SUS (.. 0.40) qui s- qui són els_ 
756 HIL no\ 
757 HIL no ho saben encara\ 
758 SUS (.. 0.35) ah\ 
759 HIL (. 0.13) encara no ho ha rumiat\ 
760 NAA i després llavors hi ha dos testimonis\ 
761 SUS (.. 0.52) sí\ 
762 HIL sí\ 
763 SUS (. 0.19) ell va fer de padrí i de testimoni a la vegada\ 
764 NAA ah\ 
765 NAA [vale\ 
766 NAA és que és això\] 
767 HIL [jo vaig fer les dues coses\] 
768 NAA que a vegades e- el padrí i el testimoni és el mateix i [a vegades no\] 
769 HIL [p(e)rò ara es fan] padrí i padrina_ 
770 HIL o madrina_ 
771 HIL i després fan_ 
772 HIL (. 0.27) [dos testimonis\] 
773 NAA [padrí i padrina] també/ 
774 HIL hi ha gent que ho fa\ 
775 HIL i gent que en porta quatre\ 
776 HIL (.. 0.32) [1 hi ha gent que només en porta [2 dos_]] 
777 SUS [1 padrí i padrina_ 
778 SUS testimoni i [2 testimoni\]] 
779 NAA [2 i la pa]drina què fa\ 
780 SUS (.. 0.94) {(@) s'ho mira\} 
781 HIL (. 0.24) jo què sé\ 
782 HIL (.. 0.75) no ho sé\ 
783 FAN (... 1.19) {(??) pos} va a buscar el nuvi\ 
784 NAA (.. 0.93) no\ 
785 HIL deu anar a casa el nuvi\ 
786 HIL jo què sé\ 
787 HIL no ho sé\ 
788 HIL (. 0.29) no ho sé\ 
789 HIL (.. 0.82) hi ha gent que en porta quatre\ 
790 HIL hi ha gent que només en porta dos\ 
791 HIL xx el p- el padrí_ 
792 HIL (.. 0.53) i dos testimonis_ 
793 HIL i el padrí fa de testimoni i de padrí [no/] 
794 FAN [mhm\] 
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795 HIL (.. 0.85) que és lo normal\ 
796 HIL (... 1.42) hi ha gent que en porta tres i un de padrí_ 
797 HIL (. 0.25) més dos testimonis_ 
798 HIL això_ 
799 NAA clar\ 
800 NAA depèn\ 
801 HIL (.. 0.92) a lo millor el mossèn quan vas allà diu\ 
802 HIL {(E) que porteu padrins/ 
803 HIL no sé què o porteu-ne dos xxx_} 
804 ??? (.. 0.63) xx 
805 (.... 3.19) 
806 NAA no\ 
807 NAA és que l- a l'altre dia_ 
808 NAA també no sé què en parlàvem i_ 
809 NAA (.. 0.74) dic\ 
810 NAA jo_ 
811 NAA d'aquestes coses estic més poc enterada\ 
812 HIL (.. 0.38) quina suor el dia del_ 
813 HIL de què vaig fer de padrí del Pere_ 
814 HIL anar casa la Carme_ 
815 HIL a recitar-li el vers\ 
816 NAA (... 1.27) que coneixies a la seva família\ 
817 NAA que els coneixies\ 
818 HIL (.. 0.30) sí:\ 
819 NAA ah bueno\ 
820 NAA [menys mal\] 
821 HIL [sí bueno\] 
822 HIL p(e)rò vull dir\ 
823 HIL estaven allà estaven allà a la por- -- 
824 HIL {(F) tota la gent allà_ 
825 HIL mirant_} 
826 HIL (.. 0.58) tota la família allà a la porta mirant_ 
827 HIL perquè era a la porta del carrer eh\ 
828 NAA (. 0.22) i la vi- -- 
829 NAA e:l tio del vídeo filmant_ 
830 HIL el tio del vídeo allà així\ ((fent el gest de filmar)) 
831 HIL (.. 0.35) aquí_ 
832 HIL a a un pam meu_ 
833 HIL amb la am(b) el flash aquell i la càmera i aquí_ 
834 FAN (.. 0.37) uf\ 
835 FAN (.. 0.49) l:es gotes de suor {(@) queien per aquí_} ((passant-se la mà 

pel  front)) 
836 FAN i baixa la Carme al cap d'un quart d'hora o així_ 
837 FAN (.. 0.34) baixa_ 
838 HIL (. 0.15) @ 
839 FAN (. 0.17) i se'm planta am(b) aquell vestit allà davant\ 
840 FAN [@] 
841 NAA [@]@@@[@@ 1] 
842 HIL [1 {(@) arrea\}] 
843 HIL [2 @@] 
844 NAA {(@) [2 et de]vien caure o a- --} 
845 NAA @@ 
846 HIL i jo:_ 
847 HIL (.. 0.36) {(@) bueno\ 
848 HIL doncs som-hi\} 
849 HIL @@ 
850 HIL (.. 0.86) i ens vem fer un parell de petons_ 
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851 HIL i:_ 
852 HIL comencem a recitar el vers no/ 
853 HIL mig de memòria mig llegint_ 
854 HIL (.. 0.55) me'l sabia de memòria p(e)rò_ 
855 HIL en- -- 
856 HIL [1 home\] 
857 NAA [1 am(b) els] ner[vis_ 2] 
858 HIL [2 en]tre els nervis_ 
859 HIL [3 les pre- --] 
860 NAA [3 la ver]gonya_ 
861 HIL (. 0.22) mare de Déu\ 
862 HIL (.. 0.52) i:_ 
863 HIL i no\ 
864 HIL bé\ 
865 HIL em va sortir bé\ 
866 HIL (.. 0.69) p(e)rò tota la família [allà mirant_] 
867 FAN [i què--] 
868 HIL no sé què el tio del vídeo (a)llà_ 
869 HIL [i_] 
870 FAN [què] li vas dir am(b) el [vers\] 
871 HIL [i ella] i ella tota espantada també\ 
872 FAN @ 
873 HIL (... 1.44) va ser tota una aventura eh/ 
874 FAN (.. 0.46) què li vas [dir\] 
875 NAA [i el] vers te'l vas inventar [tu] o el vas buscar\ 
876 HIL [sí\] 
877 HIL sí\ 
878 HIL sa(p)s qui em va ajudar_ 
879 HIL mon pare\ 
880 NAA {(P) ah\} 
881 HIL (... 2.19) me'l vaig inventar jo i mon pare em va dir\ 
882 HIL {(E) mira així\ 
883 HIL canvia aquesta frase per no sé què i tal\} 
884 (.... 4.91) 
885 ??? (.. 0.46) [mhm\] 
886 HIL [p(e)rò] va se:r una estona també\ 
887 FAN mhm\ 
888 HIL que te que te'n recordes eh/ 
889 NAA (... 1.28) i tant\ 
890 NAA i quina vergonya\ 
891 NAA (.. 0.86) es que el que deia el Manel_ 
892 NAA ahir_ 
893 NAA em em va sobtar que ho digués el Manel això\ 
894 FAN (... 1.26) què et va dir\ 
895 NAA perquè és_ 
896 NAA és bastant_ 
897 NAA és bastant fasta- fantasmillo\ 
898 NAA (.. 0.50) oi el Manel/ 
899 FAN no:\ 
900 SUS (.. 0.77) [qui és el Manel_] 
901 NAA [bueno no] sé\ 
902 NAA (.. 0.43) p(e)rò diu_ 
903 SUS qui és el Manel_ 
904 NAA e:l nòvio de la Montse aquesta noia\ 
905 NAA (.. 0.62) diu ai\ 
906 NAA diu perquè_ 
907 NAA {(E)(L2) es que habla de una manera así_} 
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908 NAA (.. 0.79) oi que sí/ 
909 ??? (.. 0.63) ntx\ 
910 FAN (.. 0.50) tampoc tant\ 
911 NAA [{(E)(L2) habla_ 
912 NAA sí\}] 
913 HIL [@@@@] 
914 NAA (.. 0.36) {(E)(L2) habla_ 
915 NAA (.. 0.44) habla de una manera_ 
916 NAA (. 0.23) que:_ 
917 NAA ntx\ 
918 NAA ai no sé no:/ 
919 NAA (.. 0.35) pero hace una cosa así\} 
920 NAA (.. 0.70) i diu:_ 
921 NAA (.. 0.49) ell deia que_ 
922 NAA (... 1.47) que només de pensar am el dia que s'hauria de casar_ 
923 NAA diu_ 
924 NAA jo s:empre que he anat a un casament_ 
925 NAA doncs clar\ 
926 NAA tot és molt maco:_ 
927 NAA (. 0.14) {(L2) y olé y viva los novios_} ((picant de mans)) 
928 NAA i {(L2) que se besen_} 
929 NAA i totes aquestes tonteries que es diuen\ 
930 NAA (.. 0.59) diu ara\ 
931 NAA (... 1.58) diu_ 
932 NAA (. 0.15) ara que em començo a imaginar_ 
933 NAA diu\ 
934 NAA que seré jo_ 
935 NAA (.. 0.78) diu\ 
936 NAA {(F) lo r:idícul_ 
937 NAA (.. 0.38) i inútil que em sentiré quan entri per la porta i tothom 

m'aplaudeixi_} 
938 NAA [diu\] 
939 ??? [@@] 
940 NAA la manera de fer [{(F) el paperina_}] 
941 ??? [@@]@@ 
942 SUS aplaudeixi/ 
943 SUS no s'aplaudeix pas\ 
944 NAA (.. 0.47) moltes vegades sí\ 
945 NAA quan entren els nuvis s'aplaude:ix\ 
946 SUS (.. 0.50) ah sí[::/] 
947 HIL [jo] no hi he estat a un casament [que aplaudeixin\] 
948 SUS [{(@) jo tampoc\}] 
949 NAA no/ 
950 SUS nxt\ 
951 HIL (.. 0.57) bueno\ 
952 HIL cuidado\ 
953 HIL quan entres al restaurant sí\ 
954 NAA (.. 0.55) sí::\ 
955 HIL ah\ 
956 SUS (.. 0.39) ah: al restaurant\ 
957 NAA @@ 
958 SUS [1 @@@@] 
959 NAA [1 [2 {(@) a l'esglé1]sia no\}] 
960 HIL [2 {(@) jo estava pensant] l'església_ 
961 HIL dic a veure [si_]} 
962 NAA {(@) [a] l'església no\} 
963 NAA [al res- --] 
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964 FAN [a mi és que si] em comencen a dir {(L2) que se besen_} 
965 FAN (.. 0.62) els hi faig dir en català eh jo\ 
966 HIL (.. 0.45) @@@[@@]@ 
967 FAN [@@] 
968 NAA (... 2.23) no et preocupis que_ 
969 NAA (.. 0.32) la gent que vindrà a la nostra boda dubto que digui {(L2) que 

se besen\} 
970 HIL (.. 0.75) diran altres coses potser_ 
971 HIL p(e)rò {(L2) que se besen} no\ 
972 NAA (... 1.77) els foterem fora (.. 0.79) els que diguin {(L2) que se besen\} 
973 HIL (. 0.29) @@@@ 
974 FAN ja podeu marxar\ 
975 HIL (.. 0.32) sense postres\ 
976 FAN @@ 
977 NAA (.. 0.90) posarem una pancarta allà davant_ 
978 NAA català sisplau\ 
979 HIL @@@ 
980 HIL (. 0.22) am(b) una senyera_ 
981 NAA (... 2.83) ai:::\ 
982 NAA (... 1.76) quines coses d'anar a parlar\ 
983 NAA (... 2.00) oi/ 
984 NAA (... 2.47) (a)quí sembla que ens hàgim de casar la setmana que ve\ 
985 HIL (... 1.32) la setmana que ve no em va bé a mi\ 
986 FAN (.. 0.51) [@@@] 
987 NAA [no/] 
988 HIL {(@) no\} 
989 NAA ntx\ 
990 NAA (.. 0.31) {(L2) jolín\} 
991 NAA jo que em volia casar la setmana que ve\ 
992 (algú tus) 
993 FAN (... 1.10) aquests els america- els americans de les pel·lícules que diu_ 
994 FAN {(E) sí\ 
995 FAN ens casem\} 
996 FAN {(@){(??) am un} cap de cinc minuts [ja_]} 
997 HIL [i al] cap de cinc [minuts es casen\] 
998 NAA [clar\ 
999 NAA jo (é)s--] 
1000 NAA jo (é)s que dic_ 
1001 NAA que és el que farem nosatres\ 
1002 NAA ja v(e)urà\ 
1003 FAN (... 1.60) per què/ 
1004 NAA amb:_ 
1005 NAA (.. 0.33) quan vaig calcular que tindríem arreglat el pis [1 ahir_] 
1006 SUS [1 @@]@@@ 
1007 NAA [2 xx] 
1008 SUS {(@) [2 amb] tres setmanes\} 
1009 NAA amb tres [3 set]manes oi/ 
1010 FAN [3 @] 
1011 HIL (.. 0.58) amb tres setmanes/ 
1012 NAA mira\ 
1013 NAA el pis_ 
1014 NAA de la manera que el tenim_ 
1015 NAA (... 1.03) sí\ 
1016 NAA (.. 0.97) ah\ 
1017 NAA am(b) una setmana_ 
1018 NAA (.. 0.42) tirant llarg\ 
1019 NAA (. 0.22) llarguíssim\ 
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1020 NAA el paleta\ 
1021 NAA (... 1.31) nomé(s) ens ha de córrer una porta_ 
1022 NAA (.. 0.89) i pujar una finestra_ 
1023 NAA (... 1.57) i ja està\ 
1024 NAA perquè d'envà no n'ha de tirar cap\ 
1025 HIL (.. 0.55) i ja està/ 
1026 HIL [no ha de fer res més/] 
1027 NAA [i allavons fer el] la r- -- 
1028 NAA si cas fer les regates de la instal·lació\ 
1029 NAA (... 1.79) i (ai)xò am(b) una setmana que li sobra temps\ 
1030 NAA (.. 0.84) l'atra setmana que hi vagi l'e- l'electricista_ 
1031 NAA (.. 0.59) i el lampista\ 
1032 NAA (... 1.08) tots dos\ 
1033 NAA (.. 0.79) i que facin les instal·lacions\ 
1034 NAA (. 0.28) també els hi sobra temps\ 
1035 HIL una setmana/ 
1036 HIL (.. 0.40) x\ 
1037 NAA (. 0.18) oi que sí [que] tenen temps\ 
1038 HIL [sí\] 
1039 NAA (.. 0.51) l'atra setmana l'enguixador_ 
1040 HIL (... 1.77) i ja està\ 
1041 NAA i l'altra setmana el pintor\ 
1042 NAA ens l'havíem deixat\ 
1043 HIL (... 1.00) quatre setmanes\ 
1044 HIL (... 2.04) i llavòrens començar a mo- posar mobles_ 
1045 NAA bueno\ 
1046 NAA i després les portes_ 
1047 HIL [les portes_] 
1048 NAA [les portes] ens les hauran_ 
1049 NAA les portes [i les finestres_] 
1050 HIL [s'ha de canviar enrajo]la:ts o coses d'aques[tes/] 
1051 NAA [les] rajoles també les volem canviar\ 
1052 HIL (.. 0.81) doncs vés afegint setmanes\ 
1053 NAA (... 2.27) bueno amb dos mesos\ 
1054 NAA mira\ 
1055 NAA (.. 0.59) febrer març i abril\ 
1056 NAA ja serà això ja\ 
1057 NAA ja serà el que vem dir\ 
1058 ??? (... 1.24) mhm\ 
1059 HIL [@@@] 
1060 FAN [@@@]@@ 
1061 HIL escolta\ 
1062 HIL avisa amb temps eh\ 
1063 NAA (.. 0.66) no [no\ 
1064 NAA serà sor- --] 
1065 HIL [no diguis ara] aquí la-- 
1066 NAA serà sorpresa\ 
1067 HIL (. 0.23) dirà_ 
1068 HIL {(E) la setmana que ve ens casem\} 
1069 HIL (es)colta'm\ 
1070 NAA (.. 0.60) {(F) serà sorpresa\} 
1071 NAA (. 0.21) oi que sí_ 
1072 FAN (... 1.11) {(P) sí\} 
1073 NAA (.. 0.67) i tan sorpresa\ 
1074 NAA (.. 0.82) {(@) i tan sorpresa que serà oi/} 
1075 HIL (.. 0.84) no heu fet ni la llista de noces encara\ 
1076 FAN (... 1.03) {(??) goita\} 
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1077 (.... 4.49) 
1078 NAA ai\ 
1079 NAA quina hora és_ 
1080 (.... 3.89) 
1081 NAA tres quarts de nou/ 
1082 HIL són tres quarts de [nou ja/] 
1083 NAA [quina hora] hem arribat/ 
1084 NAA (.. 0.72) el pare i la mare triguen molt [no/] 
1085 SUS [a] les vuit hem arribat\ 
1086 NAA (.. 0.33) li deuen estar explicant a la tieta tot el que hem menjat\ 
1087 SUS (.. 0.62) @@@ 
1088 HIL no\ 
1089 HIL la tieta lis deu es- estar explicant als teus pares les aventures [de la 

iaia\] 
1090 NAA [@@] 
1091 NAA (. 0.10) {(@) o igual la iaia està fent una pataleta que no vol marxar\} 
1092 ??? [@@@] 
1093 HIL [@@@ 
1094 HIL (. 0.17) {(@) es] vol quedar allà/} 
1095 ((arriben els pares)) 
1096 HIL (.. 0.56) goita\ 
1097 NAA (... 1.42) {(@) ja han arribat\} 
1098 (.... 5.13) 
1099 NAA ((a MEL)) hola:\ 
1100 NAA @ 
1101 ??? hola\ 
1102 ((MEL entra, saluda i torna a  marxar)) 
1103 ((a partir d'aquest moment els parlants abaixen considerablement la 

intensitat de locució)) 
1104 FAN (.... 4.57) què: lla(v)ors_ 
1105 HIL (.... 3.31) doncs jo hi quedat molt bé am(b) aquest dinar Anna\ 
1106 HIL (... 1.31) sort que l'Anna ens ha donat {(L2) sal de frutas\} 
1107 FAN (.. 0.63) sí sí\ 
1108 FAN (.. 0.43) xx[xxxxx] 
1109 NAA [jo és que ara_ 
1110 NAA ara] em fa vergonya parlar d'això davant del meu pare i la meva mare\ 
1111 FAN (.. 0.86) sí:/ 
1112 FAN per què et fa vergonya_ 
1113 NAA (.. 0.70) no sé\ 
1114 (.... 4.26) 
1115 FAN jo no ho entenc per què t'ha de fer vergonya\ 
1116 NAA (... 1.18) mhm\ 
1117 NAA (... 1.86) bueno\ 
1118 NAA (.. 0.67) doncs aquest cap de setmana que havíem de decidir què fèiem 

no ho haurem  dicidit\ 
1119 FAN (. 0.23) no ho sé\ 
1120 FAN suposo que sí\ 
1121 FAN {(P)(??) no ho sé\} 
1122 NAA (... 2.55) {(P) quin rotllo això\} 
1123 NAA (.. 0.84) i vosatres què/ 
1124 NAA també ho teniu malparat/ 
1125 HIL (.. 0.90) sí\ 
1126 HIL xxxxx veurem què passa\ 
1127 HIL (... 2.81) a casa estan_ 
1128 HIL estan arreglant les_\ 
1129 NAA estan arregla- -- 
1130 NAA [i a casa teva] ho deus tenir tot potes enlaire\ 
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1131 HIL [pues_] 
1132 HIL (.. 0.32) potes enlaire és poc\ 
1133 HIL (... 1.40) estan arreglant el tema de les bigues_ 
1134 HIL una cosa que s'ha de fer_ 
1135 HIL p(e)rò:_ 
1136 HIL (.. 0.84) (es)tà tot potes enlaire\ 
1137 HIL i el-- 
1138 HIL el paleta trigarà dos mesos\ 
1139 NAA (... 1.21) {(A) dos me:sos/} 
1140 HIL (.. 0.31) entre posar bigues_ 
1141 HIL tornar a fer els sostres nous_ 
1142 HIL posar rajoles_ 
1143 HIL enguixar_ 
1144 HIL (.. 0.82) dos mesos\ 
1145 HIL només per fer això\ 
1146 HIL (.. 0.94) i després també_ 
1147 HIL ha d'arreglar una mica el pati i tal\ 
1148 NAA (.. 0.59) allavors ja_ 
1149 NAA lo que vosatres volíeu fer ja per descomptat que no ho fareu\ 
1150 HIL (. 0.27) no\ 
1151 HIL es pot fer\ 
1152 HIL vull dir\ 
1153 HIL (ai)xò {(??) l'únic} és aguantar (.. 0.73) sostres\ 
1154 HIL (... 1.96) es pot fer\ 
1155 HIL vull dir_ 
1156 HIL (... 1.03) (ai)xò no és problema\ 
1157 HIL (.. 0.98) el que passa que:_ 
1158 HIL (.. 0.73) no no sabem si_ 
1159 HIL [si ho farem_] 
1160 NAA [no saps] quines intencions_ 
1161 HIL (.. 0.80) no ho sé\ 
1162 HIL no sé què passarà\ 
1163 HIL si ho farem si no ho farem_ 
1164 HIL si:_ 
1165 HIL i quines intencions: porten_ 
1166 ??? xx 
1167 ((els parlants apugen lleugerament la intensitat de locució)) 
1168 HIL (... 1.43) s'ha de_ 
1169 HIL (.. 0.37) s'ha de concretar tot a veure [què passa\] 
1170 NAA [mhm\] 
1171 HIL ntx\ 
1172 HIL (... 2.50) i això ja_ 
1173 HIL (. 0.19) ha de ser ja\ 
1174 HIL (... 1.53) si no van passant els dies_ 
1175 HIL (... 1.26) i el paleta va fent coses_ 
1176 HIL i:_ 
1177 HIL a lo millor es podria aprofitar una cosa per fer-ne una altra\ 
1178 NAA clar\ 
1179 HIL (... 1.33) [en principi no\] 
1180 NAA {(P) [és que és] això\} 
1181 HIL [perquè no] s'aixecarà ca- -- 
1182 FAN [més comu- --] 
1183 HIL no s'aixecarà cap envà més ni res_ 
1184 HIL p(e)rò_ 
1185 FAN més comunicació hi ha d'haver\ 
1186 FAN @@ 
1187 HIL (. 0.15) sí:\ 
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1188 ((de fons se sent gent que parla però que no participa en aquesta 
conversa)) 

1189 FAN (... 2.67) és és lo que passa allà (.. 0.43) a casa\ 
1190 HIL (.. 0.43) jo no sé a vosatres què us passa_ 
1191 HIL p(e)rò:_ 
1192 HIL a- allà una mi- una mica es va per lliure\ 
1193 HIL (.. 0.77) bueno es va per lliure\ 
1194 HIL vull dir_ 
1195 FAN allà a casa igual\ 
1196 HIL (.. 0.84) es fa i::_ 
1197 HIL (.. 0.70) i no no: no es diu re si_ 
1198 FAN diga'm\ 
1199 NAA nosaltres l'atre dia ens en [vem enterar] que el despatx li feien_  ] 
1200 HIL [p(e)rò aquí--] 
1201 NAA (.. 0.46) més amunt perquè ens ho va dir el paleta\ 
1202 FAN sí\ 
1203 FAN nosatres ens vem enterar pel paleta\ 
1204 HIL (. 0.27) vull dir_ 
1205 HIL ntx\ 
1206 HIL això tampoc és\ 
1207 HIL a:_ 
1208 NAA (.. 0.78) què volia [dir_] 
1209 HIL [jo] em sembla que no ho faria\ 
1210 HIL (.. 0.79) jo em sembla que [no ho faria\ 
1211 HIL {(??) jo ho] consultaria i_} 
1212 FAN [no\ 
1213 FAN jo tampoc\] 
1214 NAA (. 0.10) no\ 
1215 NAA perquè les coses ha han-- 
1216 NAA jo què sé\ 
1217 NAA em sembla que_ 
1218 NAA (.. 0.32) el perjudi- -- 
1219 NAA bue- -- 
1220 NAA l'afectat_ 
1221 NAA (... 1.10) {(P) o els afectats_ 
1222 NAA vull dir\} 
1223 HIL vull dir_ 
1224 HIL encara gràcies\ 
1225 HIL (.. 0.46) que: que t'ajuden a tenir un lloc\ 
1226 HIL (.. 0.64) [1 a tenir] un pis o una casa\ 
1227 NAA [1 sí\] 
1228 FAN [2 {(??) encara gràcies\}] 
1229 HIL [2 encara] [3 gràcies\ 
1230 HIL perfecte\] 
1231 NAA [3 sí\ 
1232 NAA (ai)xò sí\] 
1233 NAA fins aquí sí\ 
1234 HIL perfecte\ 
1235 HIL [p(e)rò no_] 
1236 NAA [p(e)rò després_] 
1237 NAA (.. 0.33) que no sigui_ 
1238 NAA jo el que tampoc no vull que sigui_ 
1239 NAA és com allò de dir_ 
1240 NAA bueno doncs_ 
1241 NAA com que us fem un favor doncs [mira\] 
1242 HIL [sí\] 
1243 HIL sí\ 
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1244 HIL [x- --] 
1245 NAA [sou] els últims d'opinar\ 
1246 NAA (.. 0.41) [això no\] 
1247 HIL [lo que tin]gueu tingueu i encara gràcies\ 
1248 NAA [sí\ 
1249 NAA no\] 
1250 HIL [(ai)xò] tampoc és\ 
1251 HIL (.. 0.81) vaja\ 
1252 HIL jo no ho faria\ 
1253 HIL (... 1.02) ah que sí/ 
1254 HIL (.. 0.94) jo: em sembla que no ho faria\ 
1255 NAA (... 1.33) que passa que mira_ 
1256 NAA (... 1.47) ntx\ 
1257 HIL (. 0.24) p(e)rò bueno\ 
1258 HIL si Déu vol tot_ 
1259 NAA (. 0.28) uns estem [acostumats] a xerrar més_ 
1260 SUS [tot s'arreglarà\] 
1261 HIL tot s'arreglarà\ 
1262 NAA i uns atres estan acostumats a xerrar menys\ 
1263 NAA i uns atres estan acostumats a fer les coses més sense consultar_ 
1264 FAN sí\ 
1265 NAA (. 0.19) i els atres consulten per tot\ 
1266 FAN {(P) sí sí\} 
1267 NAA (.. 0.87) vull dir_ 
1268 NAA hi ha gent de tota mena\ 
1269 FAN (.. 0.50) a casa també el meu avi_ 
1270 FAN fins que es va morir [1 anava pe-] per lliure\ 
1271 NAA [1 el teu avi_] 
1272 NAA [2 sí\] 
1273 FAN [2 vull] dir_ 
1274 HIL (.. 0.88) {(??) anava per lliure\} 
1275 FAN (... 2.22) i ja li podies dir que no t'agradava una cosa que ell_ 
1276 ((de fons se sent gent que parla però que no participa en aquesta 

conversa)) 
1277 NAA (... 2.22) el teu avi va començar a portar el despatx_ 
1278 NAA sense dir-te re a tu\ 
1279 FAN (. 0.20) sí\ 
1280 FAN jo no sé\ 
1281 FAN perquè [encara no--] 
1282 NAA [ja estava fet\] 
1283 NAA (.. 0.58) i diu_ 
1284 NAA bueno què/ 
1285 NAA diu t'anirà bé això d'aquí baix/ 
1286 FAN (.. 0.59) sí\ 
1287 NAA (... 2.84) és allò ben bé de:_ 
1288 HIL el el despatx-- 
1289 HIL bueno\ 
1290 HIL pel Francesc/ 
1291 NAA sí\ 
1292 NAA (... 1.97) i ara després l'atre dia ens trobem el paleta_ 
1293 NAA (.. 0.48) i ens explica_ 
1294 NAA (. 0.29) que el seu tiet li havia explicat_ 
1295 NAA que el despatx que li havien fet_ 
1296 NAA que no_ 
1297 NAA que no seria per a ell\ 
1298 NAA (.. 0.35) que l'hi faran a sobre\ 
1299 HIL (... 1.13) i el que havien fet què/ 
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1300 NAA (.. 0.43) el que li havien fet seria per deixar-hi trastos\ 
1301 FAN (. 0.23) ah\ 
1302 FAN jo què sé\ 
1303 FAN no ho sé\ 
1304 NAA això va dir ell\ 
1305 FAN va dir per anar deixar trastos_ 
1306 FAN pots comptar\ 
1307 FAN (.. 0.39) per lo que serà\ 
1308 NAA (.. 0.59) [bueno\] 
1309 FAN [ntx\] 
1310 NAA (. 0.26) al millor serà per tenir una mica de:_ 
1311 NAA d'allòs el teu tiet\ 
1312 NAA (.. 0.51) per no haver d'entrar_ 
1313 NAA jo què sé\ 
1314 NAA {(??) no ho sé\} 
1315 FAN (.. 0.34) {(P) no ho sé\} 
1316 NAA (.. 0.90) bueno\ 
1317 NAA la qüestió és que_ 
1318 FAN jo: la v(e)ritat és que n'estic ben fart\ 
1319 NAA (... 2.70) 
1320 NAA clar\ 
1321 NAA [1 és que si- --] 
1322 FAN [1 perquè] [2 clar\] 
1323 HIL [2 {(??) jo_}] 
1324 NAA (. 0.23) és que_ 
1325 NAA el que ens passa tant a nosatres com a vosatres_ 
1326 NAA és que no podeu prendre una decisió de dir_ 
1327 NAA doncs mira\ 
1328 NAA va\ 
1329 NAA (.. 0.45) a[:_ 
1330 NAA tal mes_] 
1331 HIL [fem això:_] 
1332 NAA di- -- 
1333 NAA va\ 
1334 NAA dicidem-nos més o menys que pel:_ 
1335 NAA per: la:_ 
1336 NAA la tardor de l'any que ve ens casarem per exemple\ 
1337 NAA (.. 0.33) no pots dicidir_ 
1338 NAA (. 0.29) perquè no saps el que tindràs o el que no tindràs\ 
1339 NAA (.. 0.88) jo fins al dia que no em diguin_ 
1340 NAA (.. 0.42) {(F) ja\ ((picant a la taula)) 
1341 NAA (. 0.21) tal\} 
1342 NAA allavons ho podré decidir\ 
1343 NAA (. 0.26) fins [a--] 
1344 HIL [te]niu això_ 
1345 HIL feu el que [vulgueu] o:_ 
1346 NAA [sí\] 
1347 HIL arregleu-s'ho_ 
1348 HIL o què sé\ 
1349 NAA (.. 0.53) i si no_ 
1350 HIL (... 2.23) sí\ 
1351 HIL una mica també és el que ens passa a nosatres_ 
1352 HIL perquè nosatres tampoc no [podem decidir_] 
1353 NAA [estàs-- 
1354 NAA estàs--] 
1355 NAA (.. 0.63) estàs pendent de fer una cosa_ 
1356 NAA (.. 0.79) {(??) i ens} representa que fins que els atres diguin_ 
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1357 NAA ara ja pots:\ 
1358 HIL (.. 0.49) sí\ 
1359 HIL sí\ 
1360 NAA representa que:_ 
1361 NAA fins que els els demés no et donguin_ 
1362 NAA (.. 0.35) {(F)(L2) vía libre_} 
1363 SUS (.. 0.90) sí\ 
1364 NAA tu no_ 
1365 NAA no pots fer re\ 
1366 HIL (.. 0.97) això és lo fotut\ 
1367 HIL és que passa el temps_ 
1368 HIL i et vas fent il·lusions_ 
1369 HIL {(E) i si féssim això aquí_ 
1370 HIL i si no: sé què_} 
1371 HIL (. 0.28) i ll(av)ons resulta que potser no podrà ser re del que 

t'imagines_ 
1372 HIL (.. 0.63) i encara és pitjor\ 
1373 NAA (.. 0.88) mhm\ 
1374 NAA (.. 0.32) és que és això\ 
1375 NAA jo_ 
1376 NAA ja_ 
1377 NAA (. 0.25) els planells aquells_ 
1378 NAA (. 0.20) d'allà a l'entrada_ 
1379 NAA mira que_ 
1380 NAA (.. 0.38) hi tenia il·lusió_ 
1381 NAA i sempre als matins_ 
1382 NAA agafava i m'asseia_ 
1383 NAA (. 0.24) i:_ 
1384 NAA (.. 0.38) ja ho vaig deixar allà\ 
1385 NAA dic\ 
1386 NAA bueno mira\ 
1387 NAA (. 0.23) el dia que sigui de v(e)ritat ja ho faré_ 
1388 NAA perquè si no després aquí perdre hores i tot_ 
1389 NAA (.. 0.34) i:_ 
1390 NAA fer-te il·lusions_ 
1391 NAA perquè després no sigui_ 
1392 NAA tampoc no val la pena\ 
1393 NAA (... 1.36) {(P) mira\} 
1394 NAA si convé_ 
1395 NAA un pis de lloguer_ 
1396 NAA (... 2.09) i a menjar cada dia mongetes que són barates_ 
1397 HIL (.. 0.96) @@ {(@) i patates bullides_} @ 
1398 NAA (... 2.02) és una [cosa que_] 
1399 HIL [sí\ 
1400 HIL no\] 
1401 HIL si això no és el-- 
1402 HIL (.. 0.30) ntx\ 
1403 HIL això no (é)s pro(b)lema\ 
1404 HIL vull dir_ 
1405 HIL (.. 0.59) mira\ 
1406 HIL vas a la caixa i et fan un préstec\ 
1407 NAA mhm\ 
1408 NAA (... 1.06) [el que passa] que també llavors també sap greu\ 
1409 HIL [xxx] 
1410 NAA (. 0.23) [nxt\] 
1411 HIL [cla:r\] 
1412 NAA si: ara tu els hi dius als teus pares_ 
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1413 NAA mira que hem trobat un pis_ 
1414 NAA (.. 0.35) el comprem el lloguem o qualsevol cosa_ 
1415 NAA i et diran_ 
1416 NAA home\ 
1417 HIL (.. 0.55) clar\ 
1418 (.... 4.84) 
1419 HIL i ara no es- -- 
1420 HIL (.. 0.30) no:_ 
1421 HIL (.. 0.65) {(??) aquesta no és pas la intenció eh\} 
1422 HIL {(??) vull dir_} 
1423 NAA no\ 
1424 HIL (... 1.47) xxx no té sentit\ 
1425 NAA (... 1.78) no\ 
1426 NAA no té sentit_ 
1427 NAA [p(e)rò:_] 
1428 HIL [no té] sentit\ 
1429 NAA (.. 0.31) [al final allò que penses_] 
1430 HIL [p(e)rò vull dir_ 
1431 HIL és lo que] diu el Francesc\ 
1432 HIL hòstia\ 
1433 HIL poder al final estàs una mica fart ja\ 
1434 NAA (. 0.20) sí\ 
1435 HIL (... 1.85) ntx\ 
1436 HIL [i tenint_] 
1437 FAN [{(??) no\ 
1438 FAN hi\}] 
1439 HIL i tenint bon arreglo com tenen el vostro cas i el nostro cas_ 
1440 HIL que tenen_ 
1441 HIL bons arreglos\ 
1442 HIL entens/ 
1443 NAA i tant\ 
1444 NAA poca gent està a la nostra [situació\] 
1445 HIL [{(??) hosti\}] 
1446 HIL si nosatros som privilegiats\ 
1447 NAA [{(@) som uns privilegiats\}] 
1448 HIL [{(@) som uns privilegiats\}] 
1449 NAA (.. 0.36) {(@) p(e)rò_} 
1450 NAA (. 0.16) tenim el problema [de la comunicació\] 
1451 HIL (. 0.10) [jo em vaig mirar_] 
1452 HIL vaig mirar de tots els meus companys que s'han anat casant i tot això_ 
1453 HIL (.. 0.48) hòstia\ 
1454 HIL som uns privilegiats_ 
1455 HIL p(e)rò_ 
1456 HIL (. 0.17) de carrer eh\ 
1457 HIL (.. 0.81) p(e)rò de carrer_ 
1458 NAA (.. 0.45) mhm\ 
1459 HIL (. 0.19) i dius_ 
1460 HIL hòstia\ 
1461 HIL (. 0.14) jo jo sóc {(@) un pri[vilegiat\]} 
1462 NAA [p(e)rò_ 
1463 NAA alla]vons et mires el Dani [que] representa que ha sigut el desgraciat/ 
1464 HIL [mhm\] 
1465 HIL (.. 0.71) @@@ 
1466 NAA (... 1.21) oi/ 
1467 NAA (... 1.08) i mira\ 
1468 HIL (... 2.42) ho tinc bé això_ 
1469 HIL [{(??) mal posat\}] 
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1470 FAN [no p(e)rò_] 
1471 FAN xx 
1472 FAN (. 0.17) és tot pro(b)lema de comunicació_ 
1473 FAN perquè [és_] 
1474 HIL [sí\] 
1475 FAN (.. 0.35) si am(b) el meu avi ens haguéssim entès abans lo que passa 

que_ 
1476 FAN (.. 0.47) tant tens por de parlar-li tu com:_ 
1477 FAN [1 com ell:s] de dir-te [2 algo a tu\] 
1478 NAA [1 sí\] 
1479 HIL [2 fer algo per a tu\] 
1480 NAA (.. 0.39) perquè ja falta la:_ 
1481 FAN (... 1.47) i clar\ 
1482 FAN i després representa que si:_ 
1483 FAN (.. 0.61) que si: tu vols portar la veu cantant_ 
1484 FAN llagons e- -- 
1485 HIL [sí\ 
1486 HIL sí\] 
1487 FAN [ets el que incòrdies] i l'aprofitat\ 
1488 HIL sí\ 
1489 NAA (... 1.42) clar\ 
1490 NAA és que és això\ 
1491 FAN (.. 0.58) i clar\ 
1492 FAN (... 1.03) jo ja li vaig dient al meu pare_ 
1493 FAN ja que jo:_ 
1494 FAN (. 0.23) dic_ 
1495 FAN parla-n'hi tu_ 
1496 FAN (.. 0.31) p(e)rò clar_ 
1497 FAN a ell també li fa cosa\ 
1498 FAN doncs_ 
1499 NAA (... 1.86) sí\ 




