
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alturo, Núria i Lluís Payrató (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 
col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de 
la Universitat de Barcelona. [Llibre i CD-ROM] 
ISBN: 84-475-2597-X 
 
Conversa 05 
 
Aquest document conté conversa 05, una “xerrada al menjador 
després d’un partit de futbol” que forma part del Corpus Oral de 
Conversa Col·loquial (COC). El COC és un component del Corpus de 
Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB), un 
arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat 
confegit pel grup de recerca Grup d’Estudi de la Variació (GEV) amb 
la finalitat de contribuir a l'estudi de la variació dialectal, social i 
funcional en la llengua catalana. Aquest i altres materials del CCCUB 
són accessibles directament al Dipòsit Digital de la UB 
(http://diposit.ub.edu) o a través del web del CCCUB 
(http://www.ub.edu/cccub). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta obra esta subjecta a la llicència de: 
Reconeixement–NoComercial-SenseObraDerivada 

 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca 



CONVERSA 05 
Transcripció discursiva 

 1 

1 ((en aquests primers instants i durant part de la conversa se sent la TV 
de fons)) 

2 MJJ mira\ 
3 MJJ tu\ 
4 MJJ aix- -- 
5 MJJ és que_ 
6 MJJ lo que és tristíssim és que no haguem guanyat_ 
7 MJJ quatre o cinc a dos fa estona eh\ 
8 MJJ (. 0.25) {(P) cinc a zero collons\} 
9 MJJ cinc a zero\ 
10 PUY (.. 0.37) sí:\ 
11 PUY cla:r\ 
12 MJJ (.. 0.47) eh/ 
13 (... 1.53) 
14 MJJ això és lamentable\ 
15 MJJ cinc a zero collons\ 
16 (... 1.02) 
17 TRS quant deies tu/ 
18 MJJ (.. 0.48) jo/ 
19 MJJ (. 0.27) abans deia quatre a dos\ 
20 MJJ quan estaven gols\ 
21 EUU [sí xxx] 
22 MJJ [pero després] a zero\ 
23 EUU tres a dos\ 
24 MJJ eh/ 
25 MJJ (.. 0.34) {(F) no són professionals\} 
26 PUY (.. 0.78) no:\ 
27 MJJ {(@) no:\} 
28 PUY (.. 0.49) {(P) @@@} 
29 MJJ (.. 0.35) {(@) cony\} 
30 (... 1.44) 
31 EUU {(@) (INH) 
32 EUU (a)nava_} 
33 MJJ @@ 
34 MJJ (.. 0.42) @ 
35 MJJ ((a PUY)) {(@) que cabron és\ 
36 MJJ com [se'n riu\]} 
37 EUU [{(P) @@}] 
38 MJJ @@@ 
39 (... 1.13) 
40 PUY a:i [a:i\] 
41 EUU [final del] partit\ 
42 MJJ final del partit\ 
43 MJJ (. 0.22) tots eixeri[ts_ 1] 
44 PUY [1 ja to][cava\ 2] 
45 MJJ [2 tots] con[te:nts_ 3] 
46 PUY [3 ja to]cava que acabés\ 
47 (... 2.28) 
48 PUY pero el Barça_ 
49 PUY han pagat\ 
50 MJJ (.. 0.87) [{(P) què cony han pagat\}] 
51 PUY [la foto del parti:t/] ((referint-se a la TV)) 
52 MJJ {(P) què cony han pagat\} 
53 TRS quant hem quedat al final\ 
54 MJJ tres dos\ 
55 PUY (.. 0.52) tres dos\ 
56 TRS bueno\ 
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57 TRS t'has apropat\ 
58 MJJ de fet quatre dos\ 
59 MJJ perquè hem marcat quatre gols nosatres xx[x] 
60 PUY [sí és_] 
61 PUY {(F) no\} 
62 MJJ [no\] 
63 PUY [quatre] a un\ 
64 MJJ (.. 0.35) quatre a un\ 
65 (... 2.64) 
66 MJJ pero bueno\ 
67 PUY (. 0.28) al Luis Enrique li han {(??) d'anar a [començar_]} 
68 MJJ [això és un xx] 
69 EUU (.. 0.30) jo vaig a buscar una cervesa\ 
70 MJJ vinga\ 
71 MJJ porta-me'n una si us [plau\] 
72 PUY [vin]ga\ 
73 PUY (soroll de mans) 
74 PUY alcohòlica\ 
75 MJJ ((a PUY)) em convides a una altra cervesa\ 
76 PUY (.. 0.55) m:_ 
77 PUY sí\ 
78 EUU algú en vol una altra\ 
79 MJJ (. 0.27) [jo:\] 
80 PU? [jo:\] 
81 MJJ t'he dit que jo vull una cervesa\ 
82 PUY (.. 0.58) va\ 
83 PUY [jo vull una altra\] 
84 EUU ((a TRS)) [tu m'has dit que no_] 
85 EUU (. 0.28) T(e)resa\ 
86 (... 1.73) 
87 MJJ caram tu\ 
88 MJJ quin cul\ 
89 PUY (.. 0.73) {(A) Joaquim Coll\}  ((nom fictici)) 
90 PUY (... 1.07) ei\ 
91 PUY [com jo\] 
92 MJJ [que és] parent teu\ 
93 PUY (.. 0.30) no ho sé\ 
94 MJJ parent\ 
95 MJJ (.. 0.30) a[mic\] 
96 PUY [p(e)rò] ho podria ser\ 
97 MJJ amant\ 
98 TRS (.. 0.78) home\ 
99 TRS amant espero que no\ 
100 PUY home\ 
101 PUY doncs no m'importaria\ 
102 MJJ (... 1.12) @@@ 
103 PUY (.. 0.37) un realitzador tècnic_ 
104 PUY (.. 0.90) molta pasta eh\ 
105 MJJ collons\ 
106 MJJ (. 0.25) sí que passaries tu per allà Sitges eh\ 
107 MJJ com una així floreta: bonica:\ 
108 PUY (. 0.20) {(P) home\} 
109 MJJ (. 0.27) @ 
110 (... 2.50) 
111 PUY p(e)rò que malament_ 
112 PUY (.. 0.33) t'ho juro\ 
113 PUY la defensa_ 
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114 PUY p(e)rò ha de millorar un mo[gollon eh\] 
115 EUU [tio\ 
116 EUU com és] que tens cervesa sense alcohol\ 
117 MJJ (... 1.08) ai que bé\ 
118 MJJ jo en vull una\ 
119 EUU (.. 0.48) ah\ 
120 EUU pos té\ 
121 TRS de:l seu pare\ 
122 TRS que com [1 és diabètic_] 
123 PUY [1 el meu pare_] 
124 EUU [2 l'obridor queda allà_] 
125 MJJ [2 ah\ 
126 MJJ p(e)rò::_] 
127 MJJ es poden agafar [3 o no\] 
128 PUY [3 n'hi ha--] 
129 PUY n'hi han més eh\ 
130 MJJ es poden agafar_ 
131 MJJ Pep\ 
132 MJJ o no\ 
133 TRS que sí:\ 
134 EUU no\ 
135 EUU si a mi m'agrada més amb alcohol_ 
136 EUU p(e)rò_ 
137 EUU ja me la volia quedar si no\ 
138 EUU (... 1.19) (a)gafa\ 
139 (.... 3.78) 
140 (soroll d'obridor) 
141 (.. 0.58) 
142 PUY ja veuràs tu quin rapapolvo lis fot\ 
143 MJJ (.. 0.39) {(L2) hombre\} 
144 MJJ és que no n'hi ha per menys\ 
145 MJJ tio\ 
146 MJJ una puta merda\ 
147 EUU mon pare estava mirant el partit i deia que es faria de l'Espanyol\ 
148 PUY (.. 0.80) [@@@] 
149 EUU [@@@] 
150 MJJ (... 1.38) {(AC) calla\ 
151 MJJ calla calla calla calla calla\ 
152 MJJ o:::\ 
153 PUY (... 1.50) què és això\ 
154 [1 (soroll de l'obridor)] 
155 [1 què estan] bufant aquesta [2 gent\] 
156 EUU [2 ei\ 
157 EUU p(e)rò] que inútil que e:ts\ 
158 MJJ això és te ve tres\ 
159 EUU no saps ni obrir [una cerve]sa\ 
160 PUY [ah sí\] 
161 (.. 0.51) 
162 (soroll de l'obridor) 
163 (.. 0.34) 
164 MJJ home\ 
165 MJJ mira\ 
166 MJJ obrir_ 
167 MJJ obrir_ 
168 MJJ el que és obrir_ 
169 MJJ una cervesa_ 
170 MJJ no se'm dóna bé\ 
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171 MJJ ara_ 
172 MJJ (soroll bucal imitant el de l'obridor) 
173 MJJ (.. 0.36) {(P) bueno\ 
174 MJJ és igual\} 
175 EUU {(@) ara què\} 
176 MJJ (. 0.15) {(P) és igual\} 
177 EUU (. 0.26) va\ 
178 EUU què se't dóna bé\ 
179 PUY Miquel\ 
180 PUY tu no volies_ 
181 EUU a part [de res\] 
182 PUY [treballar] de-- 
183 PUY de cambrer\ 
184 MJJ (.. 0.36) jo de cambrer\ 
185 MJJ jo de qualsevol cosa\ 
186 PUY {(??) Miquel\} 
187 PUY i la meva: ampolla\ 
188 MJJ (.. 0.68) no sé\ 
189 MJJ tu sabràs on la tens\ 
190 TRS (.. 0.38) me l'ha deixat a mi\ ((sorolls d'ampolles)) 
191 MJJ (... 1.27) {(EXH) a::i\} 
192 PUY ((llegint de la TV))  {(L2) on line\} 
193 MJJ {(F)(L2) mujer\ 
194 MJJ a la cocina\} 
195 (... 1.47) 
196 PUY qui domina Internet\ 
197 MJJ (.. 0.92) @ 
198 EUU (. 0.21) xx 
199 PUY (.. 0.73) Eli\ 
200 PUY tu domines Internet\ 
201 EUU (.. 0.58) no\ 
202 EUU hi [he jugat\] 
203 MJJ (.. 0.78) [@@] 
204 MJJ (.. 0.47) @@ 
205 PUY com que has jugat\ 
206 EUU (. 0.14) a Internet\ 
207 EUU (.. 0.35) vull dir_ 
208 EUU (. 0.14) a buscar_ 
209 EUU i_ 
210 EUU reme[na:r i_] 
211 TRS [jo he fet un curset\] 
212 EUU i parlar amb gent\ 
213 EUU p(e)rò_ 
214 EUU (.. 0.37) saber-ne no en sé\ 
215 MJJ dir_ 
216 MJJ {(E) hola\ 
217 MJJ sóc la Eli\ 
218 MJJ tu qui ets\ 
219 MJJ @@@@} 
220 PUY i per trobar les direccions com ho fas\ 
221 EUU (.. 0.73) per_ 
222 EUU m:_ 
223 MJJ (.. 0.36) això és [el web eh\] 
224 EUU [buscant\] 
225 EUU (. 0.21) hi ha un programa que és un buscador\ 
226 EUU (. 0.21) i tu li dius què vols buscar_ 
227 EUU i:_ 
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228 EUU i quin tema per exemple t'interessa\ 
229 EUU i et diu totes les adreces que hi ha\ 
230 TRS (. 0.20) és com_ 
231 TRS una mica com Windows\ 
232 PUY mhm\ 
233 EUU sí\ 
234 EUU (.. 0.34) vas obrint i tancant fines[tres_] 
235 TRS [s:í\] 
236 EUU et vas ficant_ 
237 EUU vas sortint_ 
238 MJJ (.. 0.80) p(e)rò això són les pàgines web\ 
239 EUU pero_ 
240 EUU jo mai [he arri]bat a cap lloc que volia anar\ 
241 EUU [x] 
242 EUU (.. 0.80) o sigui\ 
243 EUU si buscava algo no ho he trobat\ 
244 EUU he trobat deu mil coses diferents_ 
245 MJJ (. 0.15) home\ 
246 EUU [1 xxx] 
247 MJJ [1 és que realment_] 
248 MJJ si [2 busques algo] molt concret i no saps el num- -- 
249 PUY [2 però és--] 
250 MJJ el número de_ 
251 EUU (. 0.22) de l'adreça\ 
252 MJJ l'adreça_ 
253 MJJ és mo:lt difícil eh\ 
254 MJJ (.. 0.80) i t'ho diu una persona que no ha tocat mai Internet\ 
255 MJJ però_ 
256 T?? @RR@ 
257 MJJ però_ 
258 MJJ {(??) per no haver-lo} tocat mai\ 
259 EUU (.. 0.54) [p(e)rò tens raó\] 
260 MJJ [ha de ser] molt complicat\ 
261 EUU no\ 
262 EUU lo que és divertit és les converses\ 
263 EUU e:ls canals de tertúlia_ 
264 PUY (.. 0.30) pero com els fas\ 
265 PUY com:_ 
266 EUU (.. 0.99) {(AC) eh_ 
267 EUU doncs també_} 
268 EUU necessites un programa: que:_ 
269 EUU que t'hi enxufi\ 
270 EUU per enxufar-te a aquests canals\ 
271 EUU (.. 0.30) que jo no el tinc\ 
272 EUU p(e)rò bueno\ 
273 EUU sempre hi ha algú que el té_ 
274 EUU (.. 0.79) i:_ 
275 EUU {(??) vaia\} 
276 MJJ {(F) pero no parles\ 
277 EUU [te'l deixa\] 
278 MJJ [de fet te]cleges eh\} 
279 PUY ah::\ 
280 EUU i llavors_ 
281 EUU (.. 0.36) {(P) bueno\ 
282 EUU sí clar\} 
283 EUU (.. 0.30) {(P)(??) cla:r\} 
284 MJJ [1 @@] 
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285 EUU [1 evi]dentment\ 
286 EUU [2 és inútil\] 
287 PUY [2 @@@] 
288 PUY {(@) que burra que ets no\} 
289 PUY {(P) @@[@@@]} 
290 MJJ [que sí] que és burra\ 
291 MJJ sí\ 
292 (.... 3.48) 
293 MJJ pues no [se]nyor\ 
294 PUY [la ca- --] 
295 MJJ si tens un micro pots parlar directament\ 
296 (... 1.82) 
297 MJJ no em [miris no\] 
298 EUU [sí\] 
299 EUU sí\ 
300 PU? sí\ 
301 EUU ja ho sé que pots\ 
302 EUU micro i tarja de so\ 
303 PUY (.. 0.59) ja\ 
304 PUY (.. 0.52) i si [tens una petita--] 
305 EUU [p(e)rò jo no tinc ni] Pentium_ 
306 EUU tio\ 
307 EUU com vols que {(@) tingui_} 
308 EUU @ 
309 EUU això\ 
310 PUY (. 0.20) i si tens una petita càmera també:_ 
311 PUY pots estar [allà_] 
312 EUU [també] pots sortir\  
313 TR? hola\ 
314 PUY (.. 0.88) sí p(e)rò_ 
315 PUY lo fotut d'això és que_ 
316 PUY (.. 0.36) quan tu dius hola_ 
317 PUY (... 1.07) i et mous_ 
318 MJJ triga una [mica\] 
319 MJJ [veus--] 
320 PUY veus la imatge que es mou_ 
321 PUY {(AC)(P) xx 
322 PUY {(??) a veure\}} 
323 EUU això es pot fer de v(e)ritat/ 
324 PUY (... 1.33) sí senyora\ 
325 MJJ (. 0.28) lo de sortir a la pantalla_ 
326 MJJ no ho sé perquè [xx] 
327 EUU [lo de la--] 
328 EUU e-- 
329 EUU o sigui\ 
330 EUU [en foto sí\] 
331 MJJ [p(e)rò lo del micro_] 
332 MJJ segur\ 
333 EUU en foto sí\ 
334 EUU p(e)rò:_ 
335 EUU amb imatge mòbil_ 
336 PUY (.. 0.39) e:_ 
337 PUY jo vaig veure un: programa aquí a_ 
338 PUY a la tele_ 
339 MJJ (. 0.13) [tu x- --] 
340 PUY {(A) [que feien d'In]ternet_} 
341 MJJ trobo que tu per les converses_ 
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342 MJJ millor no treguis la imatge\ 
343 (... 1.14) 
344 PUY mhm\ 
345 PUY (INH) pero això com-- 
346 PUY (.. 0.33) e:_ 
347 PUY t'estava dient_ 
348 PUY vaig veure un programa d'Internet [a la tele l'altre dia--] 
349 MJJ [hòstia\ 
350 MJJ vaia gol més] fastigós\ 
351 PUY (.. 0.76) i::_ 
352 PUY van sortir un_ 
353 PUY (.. 0.30) una web_ 
354 PUY que es veia_ 
355 PUY un tio que s'havia col·locat una minicàmera_ 
356 PUY (.. 0.63) a la seva habitació_ 
357 PUY {(??) i es veien_} 
358 PUY les vint-i-quare hores d'aquest tio_ 
359 PUY (.. 0.90) a la seva habitació\ 
360 PUY (... 1.23) i veies com el tio allà:_ 
361 PUY surt despu[lla:t_ 1] 
362 EUU [1 no ho sé\] 
363 EUU [2 ja t'ho dic_] 
364 PUY [2 xxx] 
365 EUU [3 hi ha tios molt pillats\] 
366 MJJ [3 no trobo que sigui] molt:_ 
367 PUY (. 0.24) ja\ 
368 MJJ (.. 0.98) es despullava i tot el nano:/ 
369 PUY (.. 0.44) sí\ 
370 PUY sí sí\ 
371 MJJ [xx] 
372 PUY [eren] vint-i-quatre hores_ 
373 PUY i_ 
374 EUU (. 0.25) ah_ 
375 EUU ell era tancat a l'habitació amb l'ordinador\ 
376 PUY (.. 0.38) no no no no:\ 
377 PUY (.. 0.60) [la càmera estava--] 
378 MJJ [ha de tenir--] 
379 PUY [la ca- --] 
380 MJJ [ha de] tenir una relació amb l'ordinador impressionant\ 
381 PUY la càmera estava_ 
382 PUY e_ 
383 PUY connectada a:_ 
384 PUY (. 0.22) enfocant a la seva habitació\ 
385 EUU (.. 0.30) {(P) ah\} 
386 MJJ (. 0.12) {(P) quin golàs\}  ((mirant la televisió)) 
387 PUY vint-i-quatre hores que enfocava la seva habitació\ 
388 PUY i el tio_ 
389 PUY (.. 0.51) entrava_ 
390 PUY sortia_ 
391 PUY es despullava_ 
392 EUU (.. 0.57) [{(P) x}] 
393 PUY [vint]-i-quatre hores\ 
394 EUU i tot sortia per Internet\ 
395 PUY mhm\ 
396 EUU que {(@) fort\} 
397 EUU (.. 0.32) un tio exhibicionista [no\] 
398 MJJ [si això] d'Internet és bastant_ 
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399 MJJ (.. 0.41) {(P) i t'ho muntes que no vegis\} 
400 EUU i la gent està superpillada\ 
401 MJJ (soroll bucal) 
402 MJJ i això us ho diu un tio que no ha tocat mai Internet\ 
403 MJJ {(P) però_} 
404 PUY a mi m'han expli- -- 
405 PUY a mi m'han explicat que_ 
406 PUY bueno\ 
407 PUY i els-- 
408 MJJ @@@ 
409 EUU la gent és que es desinhibeix\ 
410 EUU és el lloc de les mentides_ 
411 EUU i a veure qui té xx 
412 MJJ no\ 
413 MJJ saps què passa\ 
414 MJJ p(e)rò això és normal\ 
415 EUU [i::_ 
416 EUU i bueno\] 
417 MJJ [això és com--] 
418 EUU tiren la canya p(e)rò en plan a sac\ 
419 EUU no\ 
420 MJJ p(e)rò això és com [una festa de disfresses eh\] 
421 EUU [insulten_ 
422 EUU insultes_] 
423 EUU és que és una [festa de disfresses\] 
424 MJJ [quan-- 
425 MJJ quan] estàs disfressat_ 
426 MJJ estàs com_ 
427 (soroll de picar els dits) 
428 MJJ [1 saps\] 
429 EUU [1 ets_] 
430 MJJ (. 0.20) [2 com d'incògnita\] 
431 EUU [2 pots ser qui vulguis_] 
432 EUU i:_ 
433 MJJ [sí\] 
434 EUU [dir el] que vulguis_ 
435 MJJ pues aquí igual\ 
436 MJJ aquí igual\ 
437 EUU (. 0.25) i agafes a un_ 
438 EUU i vas a putejar aquell_ 
439 EUU i a l'altre_ 
440 EUU pos li tires_ 
441 EUU e:_ 
442 EUU els trastos\ 
443 EUU (.. 0.78) no/ 
444 MJJ (.. 0.34) [a ve(u)re\] 
445 ??? [{(P) xxx}] 
446 MJJ per (ai)xò prohibeixen anar a les manis al País Basc\ 
447 MJJ (.. 0.62) en principi allà_ 
448 MJJ no sé si en tot el país_ 
449 MJJ p(e)rò allà_ 
450 MJJ (.. 0.58) manifestacions_ 
451 MJJ (.. 0.31) amb gent disfressada o encaputxada\ 
452 MJJ (.. 0.59) perquè és quan la gent_ 
453 MJJ es desinhibeix mé:s_ 
454 MJJ i és peri[llós\ 1] 
455 TRS [1 clar\] 
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456 MJJ (... 1.19) que els gais han protestat [2 molt_] 
457 EUU [2 home\] 
458 MJJ perquè hi ha molts gais que no volen donar la cara_ 
459 MJJ perquè hi han molts problemes socials_ 
460 MJJ però que_ 
461 MJJ (.. 0.67) es veu [1 que:_ 
462 MJJ que volen] treure una llei_ 
463 EUU [1 els carnavals\] 
464 MJJ volen treure [2 una llei_] 
465 EUU [2 la dictadura] va prohibir els carnavals per (ai)xò\ 
466 MJJ [3 que no po:ts_] 
467 EUU [3 perquè la gent] emmascarada_ 
468 MJJ feien_ 
469 MJJ [exacte\] ((toca el rellotge durant 14 registres)) 
470 EUU [xxxx] 
471 PUY mira\ 
472 PUY [mira\] 
473 TRS [al Brasil] és una_ 
474 PUY mira Rio de Janeiro\ 
475 MJJ home_ 
476 MJJ p(e)rò no\ 
477 MJJ no_ 
478 MJJ hi ha un munt de morts eh\ 
479 PUY allà_ 
480 PUY (esbufec) 
481 TRS és_ 
482 MJJ un munt de morts\ 
483 TRS és horro[rós\] 
484 PUY [pero és_] 
485 MJJ pero de tota manera_ 
486 MJJ (. 0.24) és un altre món eh\ 
487 MJJ a Brasil estan tots guillats\ 
488 PUY és igual\ 
489 MJJ els nens al carre:r_ 
490 MJJ que els mate:n_ 
491 EUU mhm\ 
492 MJJ la policia_ 
493 MJJ la policia mateixa els ma[ta_ 
494 MJJ els] nens_ 
495 PUY [mata\] 
496 TRS per (ai)xò\ 
497 TRS que [1 aquests dies aprofiten per desmadrar-se_ 
498 TRS i les bandes_] 
499 MJJ [1 e:_ 
500 MJJ i la gent_ 
501 MJJ les ties que es prosti]tuei[xe:n_ 2] 
502 TRS [2 xx]x 
503 (.. 0.53) 
504 MJJ vull dir_ 
505 MJJ no sé\ 
506 MJJ (.. 0.41) ((a EUU)) a tu perquè et vem recollir no\ 
507 MJJ [xX(0.84)Xx] 
508 EUU [no\ 
509 EUU p(e)rò jo què sé\ 
510 EUU per--] 
511 EUU heu anat mai al carnaval de Sitges\ 
512 PUY (.. 0.99) [sí {(??) que hi he anat}\] 
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513 EUU [també és] una cosa_ 
514 EUU no: tan heavy_ 
515 TRS sí\ 
516 TRS [xxxx] 
517 EUU [la gent que va disfres]sada es deixa:_ 
518 EUU es desinhibeix totalment\ 
519 MJJ a més\ 
520 MJJ a Sitges que deu [haver-hi] cada_ 
521 EUU [s::_] 
522 MJJ cada_ 
523 MJJ individu en allà_ 
524 MJJ (.. 0.38) en plan zoològic_ 
525 EUU (.. 0.33) {(P) sí sí\ 
526 EUU sí\} 
527 PUY ((a TRS)) l'has de reco[llir el xxx] 
528 EUU [jo trobo que és e:_] 
529 EUU o sigui\ 
530 PU? (.. 0.31) [xx] 
531 EUU [és el mè]rit que té Sitges\ 
532 EUU que encara guarda l'esperit de la disbauxa del carnaval\ 
533 (... 1.49) 
534 EUU que altres carnavals és només anar disfressats_ 
535 EUU lluir la disfressa i tornar cap a casa\ 
536 MJJ clar\ 
537 MJJ p(e)rò Sitges_ 
538 EUU que no-- 
539 MJJ [p(e)rò Sitges_] 
540 EUU [el carnaval no és] això\ 
541 MJJ jo crec que Sitges guarda això p(e)rò_ 
542 MJJ p(e)rò també per-- 
543 MJJ pel que és no\ 
544 MJJ (.. 0.61) vull dir\ 
545 MJJ [mhm\] 
546 EUU [perquè] està ple d'homosexuals\ 
547 MJJ (. 0.20) de travestits_ 
548 MJJ de tot això\ 
549 PUY no n'hi ha tant eh ara\ 
550 ??? [sí\] 
551 MJJ (.. 0.40) com/ 
552 PUY (. 0.20) {(P) no n'hi ha [tants\]} 
553 MJJ [{(F) com/}] 
554 MJJ (. 0.26) vés al carrer del Pecat un dia al migdia_ 
555 MJJ {(AC)(??) no cal (a)nar} a la nit eh\ 
556 MJJ (. 0.16) al migdia_ 
557 MJJ tornant de la platja_ 
558 MJJ i passa pel carrer del Pecat\ 
559 MJJ (.. 0.31) el vuitanta per cent dels tios que estan assentats_ 
560 MJJ no\ 
561 MJJ de les persones que estan sentats_ 
562 PUY (.. 0.50) [1 asseguts\] 
563 MJJ [1 a les terrasses] són [2 tios_] 
564 TRS [2 a les terras]ses_ 
565 TRS assegudes\ 
566 PUY assegudes eh\ 
567 PUY per començar\ 
568 MJJ {(P) eh\} 
569 PUY assegudes\ 
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570 EUU mira aquests\ ((referint-se a un transvestit que surt a la televisió)) 
571 MJJ és igual\ 
572 MJJ {(DC) són tios\} 
573 EUU aquests també són tios\ 
574 MJJ aquest_ 
575 EUU no gai[re {(@) xxx} 1] 
576 MJJ [1 tio_ 
577 MJJ aquest_] 
578 MJJ aquest és mig homose[xual\ 2] 
579 EUU [2 xxx] 
580 PUY [{(F) 2 Miquel\}] 
581 EUU aquest [3 xxx] 
582 PUY [3 tu tens] una mica d'odi cap a_ 
583 PUY als gais no\ 
584 PUY o:_ 
585 MJJ {(AC) jo per què:\} 
586 PUY ai\ 
587 PUY no ho sé\ 
588 PUY sempre [estàs--] 
589 MJJ {(AC) [dir que aquest] tio és homosexual_ 
590 MJJ no vol dir que tingui mania als gais\} 
591 PUY (.. 0.54) {(P) ah\} 
592 MJJ si ho és ho és\ 
593 EUU (. 0.29) a veure xxx 
594 PUY hòstia\ 
595 PUY quin melic més lle- -- 
596 PUY més horrorós\ 
597 EUU (.. 0.40) és que és un tio\ 
598 EUU {(P)(??) no ho veus\} 
599 PUY {(F) no\ 
600 PUY no\ 
601 PUY no\ 
602 PUY no\ 
603 PUY ja\} 
604 PUY ja es veu que és un_ 
605 PUY (.. 0.56) {(F) ah\ 
606 PUY són tios\} 
607 EUU (.. 0.33) {(F) cony\ 
608 EUU ja ho he {(@) dit\}} 
609 PUY jo pensava que era el del mig [el] tio\ 
610 MJJ [home\] 
611 MJJ pst\ 
612 MJJ {(F) [ei\} 
613 MJJ les cames] del_ 
614 EUU [no\ 
615 EUU tot són tios\] 
616 MJJ {(DC) de la de vermell_} 
617 MJJ (.. 0.62) són la hòsti[a eh\] 
618 EUU [@] 
619 EUU @@@@ 
620 PUY que catxondo\ 
621 (... 1.04) 
622 MJJ el [segon fa] gràcia\ 
623 EUU {(A) [a:i\]} 
624 (... 2.60) 
625 EUU hòstia\ 
626 EUU van sortir un dia en aquest programa_ 
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627 EUU em sembla que eren aquests mateixos fent d'{(L2) azafatas}\ 
628 PUY (.. 0.71) {(P) @@} 
629 EUU eren boníssims\ 
630 PUY (.. 0.51) mira:\ 
631 MJJ (... 1.10) hi ha un programa_ 
632 MJJ (.. 0.73) que no he vist p(e)rò que m'han dit que és molt bo_ 
633 PUY (.. 0.58) o:lé\ 
634 MJJ va ser una actuació que feien uns tios_ 
635 MJJ amb uns globets_ 
636 MJJ que anaven despullats_ 
637 MJJ (.. 0.77) i es treien el globet i es ficaven el globet\ 
638 MJJ (.. 0.58) un cap d'a:ny_ 
639 MJJ o algo [1 així\] 
640 EUU [1 això ho van] fer a te ve tres fa [2 molts a:nys\] 
641 MJJ [2 pero:_] 
642 MJJ em van dir que estava superbé\ 
643 MJJ {(A) que no [1 veies re_]} 
644 EUU {(F) [1 es anaven] petant\ 
645 EUU es petaven un el globu [2 de l'altre\] 
646 MJJ {(F) [2 sí\ 
647 MJJ sí\] 
648 EUU [3 xxx] 
649 MJJ [3 que no veies re_] 
650 MJJ però que:_} 
651 MJJ que semblava que {(??)(AC) haguessis} de veure\ 
652 MJJ que no tinguessin temps de tapar-se i destapar-se\ 
653 MJJ {(P) pero:_ 
654 MJJ (.. 0.90) molt bé\} 
655 EUU (.. 0.87) home\ 
656 EUU {(P) igual si ho poses a càmera lenta_ 
657 EUU allò_} 
658 MJJ eh\ 
659 MJJ que jo no tinc cap mania als gais jo\ 
660 PUY (. 0.29) no no:\ 
661 MJJ (. 0.29) p(e)rò justament perquè no tinc cap mania_ 
662 MJJ si un tio és gai_ 
663 MJJ doncs és gai\ 
664 MJJ i punt\ 
665 MJJ (. 0.21) p(e)rò_ 
666 MJJ és que no_ 
667 MJJ no és de- -- 
668 MJJ no és despectiu\ 
669 MJJ (.. 0.67) per mi no és despectiu\ 
670 MJJ per tant ho dic sense embuts\ 
671 (... 2.07) 
672 MJJ i a Sitges_ 
673 MJJ la majoria de tios que hi han són gais home\ 
674 MJJ {(P) ademés és que es veu\} 
675 PUY (. 0.25) hòstia per la nit\ 
676 PUY jo me'n recordo_ 
677 MJJ (.. 0.54) p(e)rò jo ja et dic\ 
678 MJJ no cal anar de nit\ 
679 MJJ {(??) tu tor[nes de 1]} [2 la platja_] 
680 PUY [1 no\] 
681 TRS [2 sí\] 
682 MJJ pel-- 
683 MJJ pel-- 
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684 MJJ pel carrer normal no eh\ 
685 MJJ hi ha moltíssima gent\ 
686 MJJ (. 0.25) pero sobretot pel carrer del Pecat_ 
687 MJJ pel carrer aquell que puges_ 
688 MJJ (.. 0.48) [estan ple::ns\] 
689 TRS [perquè és on hi ha més terrasse]tes\ 
690 MJJ exacte\ 
691 MJJ estan ple:ns\ 
692 MJJ plens\ 
693 MJJ plens\ 
694 MJJ plens\ 
695 (.... 3.79) ((miren la televisió)) 
696 MJJ guapo\ 
697 (... 2.13) 
698 EUU no\ 
699 EUU si ara l'Atlàntida_ 
700 EUU m'han dit que és un local d'ambient\ 
701 MJJ (... 1.47) sí:/ 
702 EUU mhm\ 
703 PUY no\ 
704 PUY l'han ficat ara el local d'ambient/ 
705 EUU mhm\ 
706 EUU em van donar entrades_ 
707 EUU entrada per tio\ 
708 MJJ pues mira que hi (a)nava la Marta\ 
709 EUU (.. 0.49) i em vai(g) quedar\ 
710 EUU (. 0.19) [hosti\ 
711 EUU que raro\] 
712 MJJ [entrada per tio/] 
713 EUU (. 0.16) clar\ 
714 EUU (. 0.25) que donessin entrades per tio\ 
715 EUU normalment són per noia\ 
716 EUU (.. 0.80) i em van dir_ 
717 EUU {(P) no\ 
718 EUU és que ara és un local d'ambient i tal\ 
719 (... 1.38) 
720 MJJ {(P) home\ 
721 MJJ mira\ 
722 MJJ deuen_ 
723 EUU mhm\} 
724 MJJ deuen guanyar més\} 
725 MJJ (.. 0.68) home mi[ra]\ 
726 EUU [és--] 
727 EUU {(??) és que ara} està de moda\ 
728 MJJ [no\] 
729 EUU [tot] això_ 
730 MJJ més que de moda_ 
731 MJJ [és que--] 
732 EUU {(??) [hòstia\ 
733 EUU no hi han]} locals així per un [tubo\] 
734 MJJ [dóna] molts diners eh\ 
735 MJJ (. 0.15) mira\ 
736 MJJ l'advocat_ 
737 EUU no\ 
738 EUU p(e)rò és que la gent [hi va\] 
739 MJJ {(AC) [no no] no no\} 
740 MJJ p(e)rò_ 
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741 EUU [xxxx] 
742 MJJ [a part de la gent\] 
743 MJJ la gent que hi va_ 
744 MJJ no és gent molt jove\ 
745 MJJ (.. 0.81) m'entens\ 
746 MJJ és gent que ja té calers\ 
747 MJJ gent que treballa\ 
748 MJJ (.. 0.33) hi ha molta gent_ 
749 MJJ (.. 0.60) fins ara hi ha hagut molta gent que era homosexual i ho tenia 

calladíssim\ 
750 MJJ ara_ 
751 EUU sí_ 
752 MJJ pot alliberar-se\ 
753 MJJ llavons què passa\ 
754 MJJ que hi ha molta més gent de la que semblava\ 
755 MJJ (.. 0.55) i són gent_ 
756 MJJ doncs que ja estan situats\ 
757 MJJ perquè la-- 
758 MJJ els-- 
759 MJJ els homosexuals_ 
760 MJJ la majoria no són gent de divuit anys\ 
761 MJJ que van a fer dos cerveses o a emborratxar-se [a:_ 
762 PUY jo--] 
763 MJJ [home\ 
764 MJJ o a fer els] quatre petes_ 
765 MJJ són gent que tenen_ 
766 MJJ trenta_ 
767 MJJ trenta-cinc_ 
768 MJJ i aquesta gent té calers\ 
769 MJJ (.. 0.73) són gent que ja treballa_ 
770 MJJ té calers_ 
771 MJJ i_ 
772 MJJ igual es gasten cinc [mil] peles a la nit_ 
773 PU? [x] 
774 MJJ o més_ 
775 PUY no són_ 
776 PUY no són tan grans eh\ 
777 PUY els que van\ 
778 MJJ (. 0.29) eh/ 
779 PUY (. 0.25) de tren- -- 
780 PUY de vint-i-cinc cap amunt eh\ 
781 MJJ (.. 0.31) [cla:r\] 
782 PU? [x] 
783 MJJ p(e)rò de vint-i-cinc cap avall no tenen diners\ 
784 MJJ de vint-i-cinc cap amunt són els que tenen calers\ 
785 PUY (.. 0.70) pero bueno\ 
786 PUY p(e)rò:_ 
787 PUY també_ 
788 PUY lo que s'està ficant molt_ 
789 PUY és que van_ 
790 PUY (.. 0.66) a un local gai van_ 
791 PUY (.. 0.56) els gais_ 
792 PUY p(e)rò també van molt_ 
793 PUY molt tio que li agrada la música m:aquinera que foten\ 
794 MJ? [{(P) bueno xxxx}] 
795 EUU [no té per què\] 
796 MJ? això és una altra cosa\ 
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797 EUU al Satanassa no fiquen màquina\ 
798 EUU al Satanassa foten la_ 
799 EUU l'Alaska i los Pegamoides_ 
800 MJJ això [m'encanta] a mi\ 
801 EUU [{(P) xx}] 
802 PUY el què és\ 
803 EUU (.. 0.37) l'Alaska\ 
804 PUY (. 0.19) ah\ 
805 PUY Alaska/ 
806 ??? [1 xx] 
807 MJJ [1 a mi] m'encanta\ 
808 ??? [2 xx] 
809 EUU [2 i hor]terades així\ 
810 PUY (... 1.05) [3 mira_ 
811 PUY mira Distrito\] 
812 EUU [3 xxx] 
813 ??? xx-- 
814 MJJ a mi l'Alaska m'encanta eh\ 
815 PUY sí:\ 
816 PUY (.. 0.31) {(cantant)(L2) a quién le im[porta lo que yo haga\ 1] 
817 MJ? [1 {(cantant)(L2) porta lo que yo haga\}] 
818 PUY (.. 0.33) {(cantant)(L2) a quién le im[porta lo que yo diga\ 2]} 
819 MJ? [2 {(cantant)(L2) porta lo que yo diga\}] 
820 MJ? (.. 0.67) {(E)(F) a:i:\} 
821 MJ? [{(E)(F) ai ai ai\}] 
822 EUU [@@@] 
823 MJJ {(AC)(E)(F)(L2) ándele\ 
824 MJJ ándele\ 
825 MJJ ándele\} 
826 MJJ {(E)(F)(??)(L2) co:rre\} 
827 MJJ {(AC)(L2) corre\ 
828 MJJ corre\} 
829 PUY (.. 0.84) ai Déu meu\ 
830 PUY (.. 0.36) doncs això\ 
831 EUU (.. 0.47) no\ 
832 EUU p(e)rò han obert un fotimer de [llocs_] 
833 PUY [mira] Distrito Marítimo\ 
834 EUU al meu barri hi ha un fotimer de llocs que abans no hi eren\ 
835 PUY (.. 0.47) [1 Distrito-- 
836 PUY Distrito] Marítimo_ 
837 MJJ [1 xxxx] 
838 MJJ això [2 m'ho va explicar_] 
839 EU? [2 xxx] 
840 MJJ el advocat_ 
841 MJJ el que porta tots els temes de_ 
842 MJJ (.. 0.57) de-- 
843 MJJ vaia\ 
844 MJJ de:_ 
845 MJJ (.. 0.35) de problemes de tot Poble Nou_ 
846 MJJ la majoria de llocs_ 
847 MJJ (.. 0.80) de Bóveda_ 
848 MJJ de tot- -- 
849 MJJ de:_ 
850 MJJ tots\ 
851 MJJ d'aquell que vam anar l'altre [dia_ 
852 MJJ el {(L2) Señor] Lobo:\} 
853 EUU [no\ 
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854 EUU p(e)rò_] 
855 MJJ i vam anar a sopar_ 
856 MJJ perquè és un conegut del pare de l'Emma_ 
857 MJJ i em va estar explicant tota aquesta història\ 
858 MJJ que ara està molt de moda_ 
859 MJJ (. 0.20) {(DC) perquè fan molts calers\} 
860 MJJ (. 0.20) per (ai)xò\ 
861 MJJ perquè la gent que hi va:_ 
862 MJJ pues_ 
863 MJJ (.. 0.66) si hi ha molt [1 gai_] 
864 EUU [1 gent] que beu cubates_ 
865 MJJ [2 exacte:\] 
866 EUU [2 i un darre]re de l'altre i:_ 
867 MJJ és gent que beu molts cubates_ 
868 MJJ és gent que no li importa gastar-se cinc mil peles en una nit_ 
869 MJJ sis mil_ 
870 MJJ nou mil_ 
871 MJJ (.. 0.75) ntx\ 
872 MJJ tothom té el seu límit_ 
873 MJJ pero qualsevol límit està molt més alt que el [xxxx_] 
874 EUU [ja em molaria] eh a mi que no m'importés\ 
875 EUU sortir amb un billet de de:u_ 
876 MJJ [1 ja arribarà home\ 
877 MJJ ja arribarà\] 
878 EUU [1 arribar a casa sense ni un duro\] 
879 MJJ ja arribarà\ 
880 MJJ (.. 0.82) {(P) ja arribarà\} 
881 MJJ de tota manera_ 
882 MJJ a mi més que poder-me gasta:r_ 
883 MJJ els diners que vulgui per sortir_ 
884 MJJ {(P)(??) i:_ 
885 MJJ no sé\} 
886 MJJ (.. 0.46) tenir un jardi[ne:t_ 1] 
887 EUU [1 {(??)(L2) el sueño] [2 por un día/}] 
888 MJJ [2 la piscineta_ 
889 MJJ eh:\] 
890 (... 1.92) 
891 TRS és lo que dèiem l'altre dia\ 
892 TRS eh Eli/ 
893 TRS (. 0.27) que d'aquí un: temps estarem tots situats\ 
894 MJJ (.. 0.41) ben situats/ 
895 EUU {(P) xx} 
896 MJJ (... 1.29) ja ho veurem\ 
897 EUU (.. 0.51) {(AC) sí home sí\} 
898 MJJ no és tan fàcil eh\ 
899 EUU serem una colla de yuppies de guais_ 
900 MJJ al[guns sí] i alguns no_ 
901 EUU [xx] 
902 PUY (. 0.18) sí\ 
903 PUY (... 1.13) mentre no es trenqui l'amistat_ 
904 EUU (... 1.08) jo crec que si no s'ha trencat ja no es trencarà\ 
905 MJJ quina amistat\ 
906 TRS (.. 0.90) @@@ 
907 EUU bueno\ 
908 EUU pues se suposa que:_ 
909 MJJ no_ 
910 MJJ no et pensis eh\ 
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911 EUU no et pensis\ 
912 PUY la germanor\ 
913 MJJ no et pensis\ 
914 MJJ jo crec que no\ 
915 MJJ això que dius que si no s'ha trencat no es trencarà_ 
916 EUU jo crec_ 
917 EUU [1 hosti_ 
918 EUU ja portem] casi deu anys_ 
919 MJJ [{(P) 1 no ho tinc tan clar eh\}] 
920 MJJ pero es pot refredar [2 molt eh:\] 
921 EUU [2 que ens] coneixem i_ 
922 MJJ es pot refredar molt_ 
923 PUY [mira_ 
924 PUY mira] les ties\ 
925 EUU [xxxxxx] 
926 EUU evidentment\ 
927 EUU (. 0.22) p(e)rò ja és gent que s'ha perdut\ 
928 EUU (.. 0.80) i jo [1 crec que--] 
929 MJJ [1 home\] 
930 EUU [2 jo crec_] 
931 MJJ [2 la gent que s'ha] perdut_ 
932 MJJ ja no es recupera\ 
933 EUU i que els que quedem_ 
934 EUU ja estarem per sempre\ 
935 (... 1.10) 
936 MJJ pero::_ 
937 EUU {(??) mira tio\} 
938 EUU si t'he aguantat deu anys_ 
939 MJJ jo ho veig [1 molt negre\] 
940 EUU [1 ja no em ve] de deu anys [2 més\] 
941 MJJ [2 jo ho veig] molt_ 
942 MJJ no ho sé\ 
943 MJJ no ho veig tan clar eh\ 
944 MJJ (.. 0.40) {(AC) o sigui\} 
945 MJJ tu creus que tots els que estem serem\ 
946 EUU jo crec que sí\ 
947 EUU que evidentment_ 
948 EUU que:_ 
949 EUU igual es refreda\ 
950 EUU perquè si jo me'n vaic a viure a Girona_ 
951 MJ? (.. 0.50) xxx 
952 EUU arribarà un moment que poder em caso_ 
953 EUU tinc fills_ 
954 EUU i ja no baixaré cada cap de setmana\ 
955 MJJ (.. 0.77) (esbufec) 
956 MJJ ni cada mes\ 
957 EUU (.. 0.80) p(e)rò seguirem sent amics\ 
958 EUU (.. 0.99) no/ 
959 EUU vull di:r_ 
960 MJJ @@@ 
961 TRS home\ 
962 TRS con- -- 
963 TRS contra[resta això\ 
964 TRS que hi ha Internet_] 
965 EUU [clar\ 
966 EUU vull dir xxxxx\] 
967 EUU xx un cap de setmana baixo_ 
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968 EUU i fem un sopar_ 
969 EUU jo què sé_ 
970 EUU [no\] 
971 MJJ [sí\] 
972 MJJ no\ 
973 MJJ que_ 
974 MJJ {(??) xx} 
975 MJJ que sí sí\ 
976 MJJ potser sí_ 
977 MJJ [tant de bo\] 
978 EUU [que:_] 
979 MJJ pero que jo [crec que_] 
980 EUU [que_] 
981 EUU home:\ 
982 EUU el contacte es pot perdre\ 
983 EUU perquè vés a saber on vas a parar tu l'any que ve\ 
984 EUU igual te'n vas a París a viure amb la_ 
985 MJJ no home\ 
986 MJJ no fotis\ 
987 EUU amb la Emma\ 
988 MJJ [no xx] 
989 MJJ [amb els] francesos de merda_ 
990 MJJ veus\ 
991 MJJ això no_ 
992 MJJ (. 0.16) aquests sí que no\ 
993 (... 1.24) 
994 MJJ no\ 
995 MJJ no\ 
996 MJJ pero que_ 
997 MJJ (.. 0.67) que a- -- 
998 MJJ que no és ta- -- 
999 MJJ que_ 
1000 MJJ {(L2) ojalá} que surti tot fantàstic_ 
1001 MJJ que siguem amics sempre_ 
1002 MJJ p(e)rò que no és tan fàcil\ 
1003 MJJ (.. 0.95) no és tan fàcil\ 
1004 MJJ (.. 0.37) o sigui_ 
1005 MJJ (.. 0.36) {(F) entre nuclis petits sí que_} 
1006 MJJ que_ 
1007 MJJ segur que sempre estarem bastant junts\ 
1008 MJJ pero:_ 
1009 MJJ bueno\ 
1010 MJJ i tampoc no ho sé\ 
1011 MJJ perquè el món pot donar moltes voltes\ 
1012 EUU {(P) mhm mhm\} 
1013 MJJ pero_ 
1014 MJJ tot el grup i tal_ 
1015 ??? (.. 0.56) (esbufec) 
1016 EUU p(e)rò és que_ 
1017 MJJ [1 sí\] 
1018 EUU [1 qui és el] [2 grup\] 
1019 MJJ [2 si més] no és [3 complicat\] 
1020 EUU [3 qui és el grup] ara mateix\ 
1021 MJJ (.. 0.55) és que per mi_ 
1022 MJJ qui és el grup\ 
1023 MJJ (.. 0.72) {(??) espera\} 
1024 TRS els que estem aquí_ 
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1025 TRS el [1 Lluí:s:_] 
1026 EUU [1 no som tampoc] tants\ 
1027 EUU per [2 dir hosti\] 
1028 MJJ [2 som poquets\] 
1029 MJJ som molt poquets\ 
1030 EUU (.. 0.63) per (ai)xò\ 
1031 EUU (.. 0.60) abans sí que érem molts\ 
1032 EUU (. 0.27) ara ja no som pas tants\ 
1033 MJJ (fa sonar els dits) 
1034 MJJ (.. 0.70) {(P) veus\ 
1035 MJJ abans teníem un harem tu_} 
1036 MJJ (.. 0.60) {(P) @@@} 
1037 EUU {(P) @@} 
1038 (... 1.05) 
1039 PUY ((a M)) te'n recordes lo que dèiem\ 
1040 PUY de:_ 
1041 PUY (.. 0.63) si:: les ties_ 
1042 PUY dèiem les ties_ 
1043 PUY mantindran el seu_ 
1044 PUY la seva amistat i ta::l_ 
1045 PUY en canvi hem sigut els [{(??) tios_}] 
1046 MJJ [està clarís]sim_ 
1047 MJJ p(e)rò està claríssim això\ 
1048 MJJ això [1 està claríssim\] 
1049 PUY [1 hem sigut] els tios els que hem man[tingut l'amistat\ 2] 
1050 MJJ [2 això estava claríssim\] 
1051 MJJ (.. 0.40) és un_ 
1052 MJJ no sé\ 
1053 MJJ jo sempre he pensat que [tenim un_] 
1054 PUY [menys e:l_] 
1055 MJJ tenim un concepte d'amistat molt més_ 
1056 MJJ (.. 0.84) vaja\ 
1057 MJJ diferent\ 
1058 MJJ nois noies\ 
1059 MJJ (. 0.21) p(e)rò claríssim eh\ 
1060 (... 1.49) 
1061 MJJ jo ho veig així\ 
1062 (... 1.85) 
1063 PUY [la_ 
1064 PUY la Eli xxx] 
1065 MJJ [xxx] 
1066 PUY cap problema\ 
1067 (.. 0.91) 
1068 MJJ no\ 
1069 MJJ p(e)rò jo_ 
1070 MJJ jo ho crec així eh\ 
1071 MJJ que hi ha un concepte diferent d'amistat\ 
1072 MJJ (.. 0.42) p(e)rò molt diferent\ 
1073 (... 1.69) 
1074 MJJ igual és que som més burros [nosatres no\] 
1075 EUU [és que és--] 
1076 EUU exacte\ 
1077 EUU jo és que és lo que penso\ 
1078 MJJ però:_ 
1079 EUU @ 
1080 EUU {(@) és que sou més burros\} 
1081 MJJ si és lo [que pen]ses_ 
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1082 EUU [vull dir_] 
1083 MJJ estic {(??) tan} content\ 
1084 MJJ perquè [si {(F) tu}] ho penses_ 
1085 EUU [clar\] 
1086 MJJ estic segur que no és així\ 
1087 EUU (.. 0.33) [no: no no\] 
1088 MJJ [xxx] 
1089 MJJ pero que:_ 
1090 PUY ntx\ 
1091 PUY {(F) hòstia:\} 
1092 MJJ no és ser més [1 bu][rro\ 2] 
1093 EUU [1 no\] 
1094 EUU [2 ara] en sèrio\ 
1095 EUU no\ 
1096 MJJ mira\ 
1097 MJJ ho dic de debò [tot a]ixò\ 
1098 EUU [el_] 
1099 EUU (.. 0.30) ai\ 
1100 EUU mira-la aquesta\ 
1101 MJJ que hi ha_ 
1102 MJJ jo crec que hi ha un concepte diferent d'amistat\ 
1103 EUU (.. 0.33) per què has tanca:t\ ((referint-se al balcó)) 
1104 MJJ (. 0.28) no sé\ 
1105 MJJ (.. 0.47) {(AC) hosti sí\\ 
1106 MJJ qui ha tancat\ 
1107 MJJ mare de Déu\} 
1108 MJJ {(P) què [has {(??) fet aquí\]} 
1109 TRS [que pas]sa l'escombriaire i fa pudor\ 
1110 (... 1.28) 
1111 MJJ mare de Déu\ 
1112 (... 1.41) 
1113 MJ? {(EXH)(P) a:i\} 
1114 PUY ja t'ho he dit\ 
1115 EUU [1 fa molta calor\] 
1116 PUY [1 fes topless\] 
1117 MJJ jo [2 tinc més calor\] 
1118 PUY [2 xxx] 
1119 MJJ cap problema\ 
1120 EUU (.. 0.49) {(??) [una merda\] 
1121 MJJ [jo:] ho he pensat\ 
1122 MJJ pero:_ 
1123 MJJ estic cohibit\ 
1124 PUY ((a EUU)) no fas topless\ 
1125 PUY tu Eli\ 
1126 MJJ estic cohi[bit\ 1] 
1127 EUU [1 mai\] 
1128 MJJ estic cohibit [2 perquè {(??) la Eli_}] 
1129 PUY [2 no:/] 
1130 PUY sembles de l'opus nena\ 
1131 (... 1.16) 
1132 EUU no\ 
1133 EUU (.. 0.69) no\ 
1134 EUU p(e)rò tinc un germà_ 
1135 EUU (.. 0.58) que quan vaig amb ell a la platja_ 
1136 EUU sé què fa quan mira les noies en topless\ 
1137 EUU {(F) per tant_} 
1138 PUY @@@ [1 @@] 
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1139 EUU [1 jo no em] posaré mai en top[less\ 2] 
1140 MJJ [2 i això: et fa: cosa/] 
1141 EUU no:\ 
1142 EUU p(e)rò\ 
1143 EUU a ve(u)re\ 
1144 EUU jo::_ 
1145 EUU {(AC) mira\} 
1146 EUU fotre'm a la platja_ 
1147 EUU i que vingui un tio_ 
1148 EUU i se'm foti al costat a mirar-te els pits_ 
1149 EUU perquè és lo que foteu_ 
1150 EUU els tios_ 
1151 MJJ (.. 0.69) jo em porto els binocles\ 
1152 MJJ @@@ 
1153 EUU vull [1 dir {(??) passo\}] 
1154 PUY [1 jo_ 
1155 PUY jo per què] et penses que estic prenent el sol amb [2 les ulleres de sol\] 
1156 MJJ [2 mira\ 
1157 MJJ sincerament_] 
1158 MJJ actualment_ 
1159 MJJ jo crec que als anys- s:etanta potser sí que era una cosa desesperada\ 
1160 MJJ p(e)rò ara mateix_ 
1161 MJJ (.. 0.60) vas a la platja i_ 
1162 MJJ la majoria de noies_ 
1163 MJJ estan fent topless\ 
1164 MJJ vull dir que:_ 
1165 MJJ bf:\ 
1166 MJJ només et mires_ 
1167 MJJ el cinc per cent que t'agrada\ 
1168 MJJ no/ 
1169 ??? clar\ 
1170 PUY [{(F) @@@}] 
1171 EUU [{(F) @@@}] 
1172 TRS [{(F) @@@}] 
1173 EUU que burro\ 
1174 MJJ @@@@ 
1175 PUY {(@) no\} 
1176 MJJ @@@@ 
1177 MJJ {(P) @@} 
1178 MJJ {(@) que bo\} 
1179 (... 1.25) 
1180 MJJ [{(P) a::i\}] 
1181 PUY [només el cinc] per cent Miquel\ 
1182 MJJ eh/ 
1183 MJJ {(P) sí home\} 
1184 MJJ és que el meu cinc per cent_ 
1185 MJJ {(@) no saps quin cinc per cent és_ 
1186 MJJ tio\} 
1187 MJJ [{(F) és altíssim\}] 
1188 TRS [el cinc per cent\] 
1189 TRS de tota la platja de:_ 
1190 MJJ és alt- -- 
1191 MJJ home\ 
1192 MJJ compta\} 
1193 PUY ja:\ 
1194 PUY per això dic que [el cinc_] 
1195 MJJ [compta\] 
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1196 PUY (.. 0.92) jo_ 
1197 PUY jo classificaria co- com els ous\ 
1198 PUY no\ 
1199 PUY allò_ 
1200 PUY extra_ 
1201 PUY (. 0.29) [súper_] 
1202 TRS [@@] 
1203 PUY (.. 0.59) normal_ 
1204 TRS per pes no\ 
1205 MJJ no\ 
1206 MJJ el problema no és per pes\ 
1207 MJJ [1 també hi ha la forma_] 
1208 TRS [1 @ no\ 
1209 TRS si ja_] 
1210 TRS [2 ja ho sé xx\] 
1211 ??? [2 el volu:m\] 
1212 MJJ també hi ha la forma_ 
1213 MJJ el volum_ 
1214 MJJ {(L2) ojo\} 
1215 TRS (s'escura la gola) 
1216 MJJ és molt important_ 
1217 MJJ {(AC) molt important el mugronet eh\} 
1218 TRS @ 
1219 MJJ tst\ 
1220 MJJ és clau eh\ 
1221 PUY hòstia\ 
1222 PUY calla calla_ 
1223 PUY calla que l'altre dia:_ 
1224 PUY que no sé quin collons de programa estava veient_ 
1225 PUY (.. 0.39) van fer_ 
1226 PUY sí\ 
1227 PUY {(??) a:ra} un_ 
1228 PUY (.. 0.54) un ballet_ 
1229 PUY e_ 
1230 PUY francès_ 
1231 PUY que era en topless_ 
1232 PUY bueno\ 
1233 PUY striptease\ 
1234 PUY van dir striptease\ 
1235 PUY (.. 0.53) van començar allà a ballar_ 
1236 PUY pum pum_ 
1237 PUY semblava cancan_ 
1238 PUY (. 0.29) es comencen a treure la ro:ba i tal_ 
1239 PUY (... 1.14) i veus que es treuen els sos- -- 
1240 PUY e:_ 
1241 PUY els sostens_ 
1242 PUY {(P) i veus una tia_} 
1243 PUY amb [els pits_] 
1244 MJJ [era un noi] o una noia\ 
1245 PUY era un noi\ 
1246 PUY e_ 
1247 PUY noies\ 
1248 PUY (. 0.20) a:mb els pits ben macos i tal_ 
1249 PUY p(e)rò amb un mugró_ 
1250 PUY (.. 0.74) que era mig pit\ 
1251 MJJ (.. 0.39) això no m'agrada gens veus\ 
1252 PUY {(P) una passada\} 
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1253 MJJ no [m'agrada gens x\] 
1254 PUY [{(P) quin fàsti:c\}] 
1255 MJJ (.. 0.30) p(e)rò tampoc massa petit tampoc\ 
1256 TRS pos aques- -- 
1257 MJJ perquè n'he vist alguns_ 
1258 MJJ (.. 0.40) molt macos_ 
1259 MJJ p(e)rò amb el mugró_ 
1260 MJJ (.. 0.32) un [1 pèl petit\ 
1261 MJJ i tampoc que][da bé\ 2] 
1262 EUU [1 @@@] 
1263 EUU {(@) [2 sou uns] experts del tema no\} 
1264 EUU (. 0.26) eh_ 
1265 MJJ eh que sí\ 
1266 MJJ [tampoc {(??) és maco\}] 
1267 EUU [@ {(@) eh que] sí diu\} 
1268 EUU @@@ 
1269 MJJ (.. 0.48) no\ 
1270 MJJ jo diria que sí de què_ 
1271 MJJ [1 si és massa petit tam]poc [2 no_] 
1272 EUU [1 ai quina calo:r\] 
1273 EUU ((a TRS)) {(AC) [2 no tens pas] una [3 goma o algo\]} 
1274 MJJ [3 ha de ser fos]quet_ 
1275 MJJ i_ 
1276 MJJ bona mida\ 
1277 MJJ (.. 0.43) ((a EUU, indicant-li la bossa)) mira_ 
1278 MJJ a[llà {(??) hi ha la bossa eh\}] 
1279 MJJ {(F) [a:]::ra} ens hem entès\ 
1280 MJJ ara ens hem entès\ 
1281 MJJ (.. 0.38) mira\ 
1282 MJJ l'altre dia a la platja va passar una noia_ 
1283 MJJ en topless_ 
1284 MJJ com diu ella_ 
1285 MJJ i ens la vem quedar mirant tot [xxx_] 
1286 EUU [en tens\] 
1287 MJJ no pels pits que tenia_ 
1288 MJJ sinó [pels mugrons\] 
1289 TRS ((a EUU)) [mira-ho\] 
1290 MJJ tio\ 
1291 MJJ (.. 0.53) els [1 pits eren macos_] 
1292 TRS [1 no ho sé\ 
1293 TRS no ho] [2 sé\] 
1294 MJJ [2 p(e)rò no e]ren massa grans\ 
1295 MJJ p(e)rò els mugrons_ 
1296 MJJ nen\ 
1297 MJJ tst\ 
1298 MJJ (.. 0.31) cosa fina\ 
1299 (.. 0.78) 
1300 ??? xx[x] 
1301 PUY [com] va anar_ 
1302 PUY el partit de fútbol\ 
1303 MJJ (... 1.50) el partit de futbol\ 
1304 MJJ hosti\ 
1305 MJJ vaig acabar arrebossat\ 
1306 MJJ ((a EUU)) com va anar ahir el partit de futbol\ 
1307 MJJ explica-li\ 
1308 EUU (.. 0.40) vaig fer un gol\ 
1309 PUY (. 0.23) {(F) què dius\} 
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1310 EUU en pròpia porta\ 
1311 EUU [1 @@@] 
1312 PUY {(F) [1 @R]R@} 
1313 EUU [2 xx--] 
1314 TRS [2 era] la portera eh\ 
1315 TR? [3 @] 
1316 PUY {(DC)(F) [3 hòs]tia\} 
1317 EUU {(@) p(e)rò m'ho vaig passar bé eh\} 
1318 EUU (.. 0.65) [{(??) 1 vull dir_}] 
1319 PUY [1 xxx] 
1320 EUU és_ 
1321 PUY [2 no vaig poder passar-me\] 
1322 EUU [2 xxx feia anys] {(DC) que no jugava a futbol_} 
1323 PUY (.. 0.47) pero qui éreu\ 
1324 MJJ (.. 0.34) ella_ 
1325 MJJ el Lluís i jo_ 
1326 MJJ {(P) contra l'Andrés_ 
1327 MJJ el germà del Lluís_ 
1328 MJJ i a: un amic de l'Andrés\} 
1329 MJJ (... 1.12) i després va venir la Mariajo_ 
1330 MJJ xxx\ 
1331 MJJ (.. 0.60) {(P) i ens vem dutxar i xxx\ 
1332 MJJ va estar bé\ 
1333 MJJ (.. 0.85) després li vaig fer un susto an aquesta_} 
1334 EUU (.. 0.61) {(P) hosti_ 
1335 EUU sí\} 
1336 MJJ {(P) et vaig espantar eh\} 
1337 EUU (.. 0.56) vas-- 
1338 EUU vas allò parlant_ 
1339 EUU anava parlant amb la Marta_ 
1340 EUU tope feli:ç_ 
1341 MJJ {(P) quin susto li vaig fotre\ 
1342 MJJ t'ho juro\ 
1343 MJJ es va espantar eh\ 
1344 MJJ et vas espantar de {(@) v(e)ritat\} 
1345 MJJ @ 
1346 EUU {(A) vaig fotre [un bot\]} 
1347 MJJ [al-- 
1348 MJJ al-- 
1349 MJJ al cap d'un rato encara estava pàl·lida eh\ 
1350 MJJ de v(e)ritat-- 
1351 MJJ escolta\ 
1352 MJJ ja ha sor- -- 
1353 MJJ ja ha marxat el_ 
1354 MJJ el camió\ 
1355 MJJ {(P) si us plau\ 
1356 MJJ {(??) fa molta calor\} ((soroll que fa al balcó en obrir-lo)) 
1357 MJJ (.. 0.62) molta calor\} 
1358 TRS què va passar\ 
1359 MJJ re\ 
1360 MJJ que jo anava amb la bicicleta_ 
1361 MJJ elles van- van marxar_ 
1362 MJJ re\ 
1363 MJJ pràcticament igual no\ 
1364 MJJ p(e)rò jo_ 
1365 MJJ vaig estar per allà: comentant no sé què_ 
1366 MJJ {(AC) ja us podeu imaginar què comentava\} 
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1367 MJJ (... 1.10) llavors_ 
1368 MJJ re\ 
1369 MJJ ella estava cinquanta metres endava:nt_ 
1370 MJJ o vint-i-cinc\ 
1371 MJJ i jo anava amb la bici\ 
1372 MJJ vaig cap allà:_ 
1373 MJJ i el freno de davant_ 
1374 MJJ fa un soroll estrident brutal\ 
1375 MJJ perquè no el toco mai\ 
1376 MJJ no\ 
1377 MJJ fa (soroll imitant el soroll del fre)\ 
1378 MJJ (... 1.02) llavons vaig_ 
1379 MJJ com_ 
1380 MJJ elles anaven caminant_ 
1381 MJJ vaig creuar p(e)rò_ 
1382 MJJ vaig passar pel costat pel costat_ 
1383 MJJ i vaig fer_ 
1384 MJJ (soroll imitant el soroll del fre) 
1385 MJJ mira\ 
1386 MJJ {(P) es va fotre un susto\} 
1387 MJJ o sigui_ 
1388 MJJ no vaig frenar havent passat\ 
1389 EUU (.. 0.45) [pel costat tio\] 
1390 MJJ [sinó vaig començar a frenar] just al costat_ 
1391 MJJ que fotia mo:lt de soroll no\ 
1392 MJJ i llavons clar\ 
1393 MJJ van-- 
1394 PUY van xX(0.67)Xx 
1395 PUY xX(0.99)Xx 
1396 MJJ (.. 0.78) va fer un bot_ 
1397 MJJ que va anar fins allà a dalt\ 
1398 MJJ casi s'ofega a l'aigua\ 
1399 MJJ (.. 0.54) molt\ 
1400 MJJ molt\ 
1401 MJJ boníssim\ 
1402 MJJ en canvi la Marta {(P) no es va ni immutar\} 
1403 TRS @@@ 
1404 MJJ pero_ 
1405 MJJ vaia susto es va fotre\ 
1406 TRS és més [freda\] 
1407 PUY [hòstia\] 
1408 PUY la Marta sap alguna cosa: del cotxe\ 
1409 PUY e_ 
1410 PUY si el embrague estava fotut o no\ 
1411 EUU {(P) ah\ 
1412 EUU pos no en tinc ni idea\} 
1413 (... 1.61) 
1414 PUY hòstia\ 
1415 PUY que malament ho vaig passar per treure el cotxe de la rampa eh\ 
1416 EUU {(P) @@@} 
1417 PUY la porta tancada\ 
1418 PUY el puto embrague que no funcionava\ 
1419 MJJ (.. 0.46) la Marta ja no em té tanta mania\ 
1420 MJJ eh que no\ 
1421 EUU (.. 0.67) què\ 
1422 MJJ la Marta ja no em té tanta mania\ 
1423 MJJ eh que no\ 
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1424 EUU (. 0.19) ja no et té tan[ta mania\] 
1425 MJJ [o ho dissimula] millor\ 
1426 MJJ @@ 
1427 MJJ (.. 0.60) no:\ 
1428 MJJ és- és en sèrio eh la pregunta\ 
1429 EUU (.. 0.68) {(P) ai\ 
1430 EUU no en tinc ni idea\ 
1431 EUU suposo que {(??) ja ha passat\} 
1432 MJJ (.. 0.68) {(P) així m'agrada\} 
1433 EUU home\ 
1434 EUU si et veu cada:_ 
1435 EUU un cop a l'any_ 
1436 MJJ home no\ 
1437 MJJ un cop a l'any no\ 
1438 MJJ un cop a l'any [no només\] 
1439 TRS [xxx\] 
1440 EUU [no et veu gaire\] 
1441 EUU la v(e)rita:t\ 
1442 MJJ eh/ 
1443 MJJ (.. 0.43) {(F) tres} cops o quatre\ 
1444 EUU {(P) vale\} 
1445 (... 1.12) 
1446 EUU ja no és com abans\ 
1447 EUU {(P) que et veia cada dia i t'havia de xxx\} 
1448 MJJ (.. 0.51) {(P) hòstia puta [x\]} 
1449 TRS [per què] et tenia mania\ 
1450 MJJ {(AC) ai\ 
1451 MJJ jo què sé\ 
1452 MJJ sóc un sant\ 
1453 MJJ jo no he fet mai re\} 
1454 EUU (.. 0.80) {(@) que ets malparit\} 
1455 MJJ {(@) és com la Natàlia també\} 
1456 MJJ [{(@)(??) te'n recordes\}] 
1457 EUU [@@@] 
1458 MJJ {(@) ara també no sé què\} 
1459 MJJ també m:_ 
1460 MJJ sabeu què va fer no:\ 
1461 EUU (.. 0.52) no\ 
1462 MJJ (. 0.25) li va dir_ 
1463 MJJ si ja us ho he explicat segur\ 
1464 MJJ a tu sí que t'ho he explicat\ 
1465 EUU ah\ 
1466 EUU sí\ 
1467 EUU ja ho sabia\ 
1468 EUU m'ho va explicar ella\ 
1469 PUY (.. 0.85) @[@@] 
1470 MJJ [que m'ho havia] fet\ 
1471 EUU (. 0.21) {(@) sí:\} 
1472 MJJ xxx 
1473 TRS {(F) què:/} 
1474 MJJ això és mala llet\ 
1475 MJJ {(P) collons\} 
1476 MJJ (.. 0.92) li va explicar a l'amiga de l'Emma_ 
1477 MJJ (.. 0.57) òbviament perquè arribés a l'Emma_ 
1478 MJJ això quan començàvem a sortir\ 
1479 MJJ (.. 0.34) amb la qual cosa_ 
1480 MJJ ntx\ 
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1481 MJJ l'Emma a mi no em coneixia massa\ 
1482 MJJ (... 1.16) per sort\ 
1483 MJJ (.. 0.55) i:_ 
1484 MJJ (... 1.61) i li va explicar doncs_ 
1485 MJJ que:_ 
1486 MJJ que era un putero_ 
1487 MJJ que passava de les tie:s_ 
1488 MJJ no/ 
1489 MJJ que[:_] 
1490 EUU [sí\] 
1491 MJJ fotia banyes_ 
1492 MJJ totes aquestes coses\ 
1493 MJJ (. 0.27) va parlar malament de mi vaia\ 
1494 EUU va dir la v(e)ritat\ 
1495 MJJ eh/ 
1496 PUY (.. 0.47) no\ 
1497 PUY el Miquel mai ha ficat banyes\ 
1498 MJJ {(P) perdona p(e)rò_ 
1499 MJJ em sembla que:_ 
1500 MJJ (. 0.23) us equivoque- --} 
1501 MJJ teniu un concepte de mi {(A) molt} erroni\ 
1502 MJJ molt erroni\ 
1503 EUU {(@) molt erroni\} 
1504 MJJ {(P) molt erroni\ 
1505 MJJ absolutament equivocat\} 
1506 TRS jo no he dit res\ 
1507 MJJ eh/ 
1508 TRS (. 0.16) jo no he dit res\ 
1509 PUY {(P) tu és que ets una santa amor meu\ 
1510 TRS {(P) ja ho sé\} 
1511 MJJ {(F) i::_} 
1512 MJJ evidentment_ 
1513 EUU [1 xxx] 
1514 MJJ [1 doncs] no em va agra[dar\ 2] 
1515 EUU [2 ho va dir] perquè: la: Emma tallés\ 
1516 MJJ cla:r\ 
1517 EUU està clar\ 
1518 MJJ (.. 0.33) pero:_ 
1519 MJJ no són coses [molt--] 
1520 EUU [la tenies] ben coladeta aquell estiu\ 
1521 MJJ {(P) són coses diferents\} 
1522 EUU (.. 0.73) {(P) xx putada\ 
1523 EUU et presenta la tia_} 
1524 EUU (... 1.23) {(P) xxx} 
1525 MJJ mira que és tonta\ 
1526 MJJ si vol lligar amb mi que m'ho digui\ 
1527 MJJ (.. 0.76) {(AC) aquella nit ens ho podíem haver muntat bé\ 
1528 MJJ collons\ 
1529 PUY (.. 0.96) {(P) doncs jo a la Natàlia no la trobo tan maca\} 
1530 MJJ pues tio\ 
1531 MJJ jo sí que la trobo molt maca\ 
1532 EUU [1 home\] 
1533 MJJ [1 t'ho dic] [2 en sèrio\] 
1534 EUU [2 és maca] la Na[tàlia\ 3] 
1535 MJJ [3 l'altre dia] ho parlava amb el David\ 
1536 MJJ i el-- 
1537 MJJ i l'hi vaig comentar no\ 
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1538 MJJ (.. 0.37) i el David em va dir_ 
1539 MJJ per què no vas sortir amb la {(AC) Natàlia\} 
1540 MJJ mira\ 
1541 MJJ per moltes coses\ 
1542 MJJ (.. 0.69) perquè trobo que no:_ 
1543 MJJ (.. 0.49) {(P)(??) ja ho hem parlat xx\} 
1544 MJJ (.. 0.44) ((a EUU)) te'n recordes\ 
1545 EUU no\ ((se sent un rellotge durant 15 registres)) 
1546 MJJ (.. 0.46) perquè no sé:\ 
1547 MJJ no sé\ 
1548 MJJ no_ 
1549 MJJ no_ 
1550 MJJ no_ 
1551 MJJ saps/ 
1552 MJJ pero realment_ 
1553 MJJ físicament la trobo {(F) mo:lt maca\} 
1554 MJJ sempre l'he trobat preciosa eh\ 
1555 (.. 0.96) 
1556 MJJ bueno\ 
1557 MJJ i li vaig dir\ 
1558 MJJ que jo-- 
1559 MJJ bueno\ 
1560 MJJ m'havia agradat molt_ 
1561 MJJ (.. 0.50) de petits_ 
1562 MJJ a primer_ 
1563 EUU (. 0.22) {(P) de peti[ts\} 
1564 EUU @@] 
1565 MJJ [m'havia agradat molt\] 
1566 (... 1.10) 
1567 MJJ passa que:_ 
1568 MJJ i llavors jo em vaig quedar parat_ 
1569 MJJ perquè ella em va dir que jo a ella també\ 
1570 MJJ (.. 0.85) i això sí que no m'ho vaig creure\ 
1571 MJJ vaig pensar_ 
1572 MJJ ara m'has fotut una bola_ 
1573 MJJ (. 0.27) perquè igual t'agrado ara pero_ 
1574 MJJ a primer tu a mi_ 
1575 MJJ ni em miraves\ 
1576 MJJ {(L2) o sea\} 
1577 MJJ te'n reies\ 
1578 MJJ (.. 0.49) en plan_ 
1579 MJJ mira aquest\ 
1580 MJJ {(A) ah ah ah\} 
1581 MJJ (. 0.26) i jo sí que estava coladet\ 
1582 MJJ (. 0.16) te'n recordes Pepe\ 
1583 MJJ (.. 0.36) o_ 
1584 MJJ no\ 
1585 MJJ tu i jo ni ens coneixíem encara\ 
1586 PUY [{(P) no no\}] 
1587 MJJ [col·lega\] 
1588 MJJ ens vem conéixer l'altre any\ 
1589 MJJ (.. 0.30) {(AC) p(e)rò a mi m'agradava molt la Natàlia\ 
1590 MJJ jo sempre l'he trobat preciosa\ 
1591 MJJ pero:_ 
1592 MJJ mira\ 
1593 PUY [a mi no\] 
1594 MJJ [no ho sé\] 
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1595 MJJ ara mateix ja:_ 
1596 MJJ (.. 0.31) [saps\] 
1597 PUY [a la Na]tàlia_ 
1598 PUY n:o sé què collons li trobes Miquel\ 
1599 PUY home\ 
1600 EUU és maca eh\ 
1601 EUU [vull dir_] 
1602 MJJ [no no\] 
1603 MJJ la Natàlia_ 
1604 TRS és molt [exòtica\] 
1605 MJJ [físicament_] 
1606 MJJ {(F) és molt exòtica_} 
1607 MJJ (. 0.25) quan es fica el mocador al coll i tal_ 
1608 MJJ està preciosa_ 
1609 MJJ això_ 
1610 MJJ que no s'enteri l'Emma_ 
1611 MJJ perquè_ 
1612 MJJ es fotrà gelosa tontament_ 
1613 MJJ {(AC) perquè no ho he fet amb la Natàlia xxx amb la Natàlia\ 
1614 MJJ {(@) cuidado_ 
1615 MJJ les dones són així\ 
1616 MJJ sempre que dius que és maca una_ 
1617 MJJ es foten de mala llet_} 
1618 PUY (.. 0.92) [jo no:\] 
1619 MJJ [{(F) per mi-}] 
1620 MJJ preciosa\ 
1621 MJJ per mi preciosa\ 
1622 MJJ pero:_ 
1623 PUY [jo mai mai mai\] 
1624 MJJ [una altra cosa és] sortir\ 
1625 MJJ (.. 0.48) mira\ 
1626 MJJ sincerament\ 
1627 MJJ si la Natàlia no hagués estat una noia_ 
1628 MJJ que jo hagués vist_ 
1629 MJJ (.. 0.60) saps\ 
1630 MJJ {(DC) de sortir_} 
1631 MJJ de tal i de qual_ 
1632 MJJ perquè jo la veia {(??) de tant en quant\} 
1633 EUU m:\ 
1634 EUU això és lo que parlàvem\ 
1635 MJJ pues_ 
1636 EUU vull di:r_ 
1637 MJJ [1 pues--] 
1638 EUU [1 que] amb la Natàlia o hi sorties [2 o_] 
1639 MJJ [2 si] [3 no hagués sen- --] 
1640 EUU [3 o no hi tenies res\] 
1641 MJJ exacte\ 
1642 MJJ {(L2) o sea\} 
1643 MJJ jo_ 
1644 MJJ (.. 0.99) ntx\ 
1645 MJJ vull dir ja saps que_ 
1646 MJJ [1 jo_] 
1647 PUY [1 sóc] com tu [2 noi\] 
1648 MJJ [2 liar]-me amb noies no:_ 
1649 MJJ no:_ 
1650 PU? @@ 
1651 PUY [és broma\] ((se senten altres veus)) 
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1652 MJJ [m'ha d'agradar] eh\ 
1653 MJJ m'ha d'agradar\ 
1654 MJJ p(e)rò_ 
1655 MJJ {(??) amb ella i tant [1 que ho hau]ria} fet\ 
1656 ??? [1 mhm\] 
1657 MJJ (.. 0.41) [2 trobo que és massa\] 
1658 EUU [2 jo no sé\] 
1659 EUU no\ 
1660 PUY (.. 0.97) {(P) no t'enfa:dis\} 
1661 PUY [xx] 
1662 EUU [quina] mala fama que tinc jo:\ 
1663 MJJ (.. 0.44) {(P) tu ets la més santa de totes\} 
1664 EUU {(P) exacte\} 
1665 MJJ {(@) per Déu\} 
1666 MJJ @@@ 
1667 PUY @@@ 
1668 MJJ {(A)(@) Déu meu\ 
1669 MJJ santa\ 
1670 MJJ li hem de fer un rosari tio\ 
1671 MJJ li hem de fer [un monu]ment\} 
1672 PUY [{(P) xx}] 
1673 (... 1.25) 
1674 EUU trigueu eh\ 
1675 PUY [{(F) @@@}] 
1676 MJJ [{(F) @@@}] 
1677 EUU [{(F) @@@}] 
1678 MJJ (. 0.27) mare de Déu\ 
1679 (... 1.95) 
1680 MJJ {(P)(??) bueno\} 
1681 MJJ tots tenim drap-- 
1682 MJJ draps: bruts:\ 
1683 ??? {(P) sí\} 
1684 (... 1.99) 
1685 MJJ {(@) alguns més que altres_ 
1686 MJJ p(e)rò tots els tenim [bruts\]} 
1687 PUY [@@]@@ 
1688 PUY (INH) 
1689 PUY Eli\ 
1690 PUY què li has regalat a: ta germana\ 
1691 PUY per la boda\ 
1692 EUU (.. 0.95) {(P) encara res\ 
1693 EUU no no es casa fins al maig\} 
1694 PUY bueno i què\ 
1695 PUY p(e)rò [has de tindre alguna cosa--] 
1696 MJJ [es casa ta ger]mana:/ 
1697 EUU mhm:\ 
1698 MJJ que guai\ 
1699 MJJ s'ha venut la moto no\ 
1700 EUU [sí\] 
1701 MJJ [i et farà] {(??) padrina_} 
1702 MJJ o et farà alguna cosa d'aquestes\ 
1703 EUU sóc el seu testimoni\ 
1704 MJJ (.. 0.30) que guai no\ 
1705 MJJ què has de fer\ 
1706 MJJ signar_ 
1707 EUU signar_ 
1708 EUU {(P) i tal\} 
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1709 MJJ i qui són els padrins\ 
1710 EUU {(P) e:_ 
1711 EUU un només hi ha de padrí\ 
1712 EUU un amic del_ 
1713 MJJ {(??) padrí\} 
1714 MJJ i padrina no\ 
1715 EUU {(P) no\ 
1716 EUU només tenen pa- -- 
1717 EUU només_ 
1718 EUU aquí només hi ha padrí de boda\ 
1719 EUU [1 xxx]} 
1720 MJJ [1 no sé\] 
1721 MJJ no sé mai com va [2 això\] 
1722 PUY [2 aquí hi ha] fadrina\ 
1723 EUU fadrina\ 
1724 EUU no home {(@) no\} 
1725 MJJ no\ 
1726 MJJ p(e)rò hi han llocs que sí que hi ha padrí i padrina no\ 
1727 PUY e::_ 
1728 MJJ o no\ 
1729 EUU {(P) no ho sé\} 
1730 PUY a Castella\ 
1731 EUU (.. 0.58) aquí no\ 
1732 EUU aquí només hi ha padrí\ 
1733 EU? (s'escura la gola) 
1734 PUY bueno [1 nois\] 
1735 MJJ [1 padrí] o fadrí\ 
1736 EUU que és el que fa el [2 ve:rs_] 
1737 PUY [2 m:_] 
1738 PUY baixem\ 
1739 EUU no\ 
1740 EUU padrí\ 
1741 PUY [xx] 
1742 EUU [és el que] fa el ve:rs_ 
1743 EUU {(??) un\} 
1744 MJJ ha de ser un noi\ 
1745 EUU sí\ 
1746 EUU sí [home\] 
1747 MJJ [{(P) home\}] 
1748 MJJ què dius\ 
1749 MJJ que baixem\ 
1750 PUY baixem ja\ 
1751 PUY (.. 0.41) i marxem\ 
1752 MJJ sí sí sí\ 
1753 PUY eh\ 
1754 MJJ i tant\ 
1755 MJJ i tant\ 
1756 PUY doncs vinga va\ 
1757 MJJ (.. 0.69) [{(F) o::ix\}] 
1758 MJJ [xxx] 
1759 PUY agafem les coses i marxem\ 




