
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 07 
 
Aquest document conté conversa 07, una conversa “abans de dinar al 
menjador” 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 07 
Transcripció discursiva 

 1 

1 MMM xx filles\ 
2 MMM sí\ 
3 MMM [dugues] noies\ 
4 PPP [ah\] 
5 MMM una anava amb el amb la classe del Jaume\ 
6 MMM i li ha apretat la-- 
7 MMM ai\ 
8 MMM li ha posat les gotes als ulls\ 
9 PPP sí\ 
10 MMM li ha apretat la-- 
11 MMM li ha [posat les gotes als ulls\] 
12 PPP [ai que estic cansat\] 
13 PPP ai\ 
14 MMM i::_ 
15 MMM ha dit_ 
16 MMM bueno\ 
17 MMM després se l'ha mirat el metge_ 
18 MMM (.. 0.55) i:_ 
19 MMM abans de posà'ls-hi les gotes als ulls_ 
20 MMM el metge:_ 
21 MMM li ha mirat [la:--] 
22 CME [doni'm això] que ho porto a la cuina\ 
23 CME (.. 0.88) xx xx 
24 MMM el metge li ha mirat la: la graduació_ 
25 MMM allò que fan llegir lletres\ 
26 MMM (.. 0.34) i:_ 
27 MMM ha dit que estava molt bé\ 
28 MMM (. 0.24) que no ecs- -- 
29 MMM calia que se gradués les ulleres\ 
30 PPP (.. 0.45) conxo\ 
31 MMM (.. 0.39) pos_ 
32 MMM que estava molt-- 
33 PPP és bona [1 senyal això no\] 
34 MMM [1 estava bé\] 
35 MMM [2 x] 
36 CME [2 no\] 
37 CME no té res a veure\ 
38 CME el que passa que:-- 
39 CME [{(??) de vegades_}] 
40 MMM [bueno\] 
41 MMM p(e)rò:-- 
42 MMM [1 oh:\] 
43 PPP [1 {(??) home\ 
44 PPP p(e)rò] com que que} els diabètics perden [2 la vista_] 
45 MMM [2 pues sí\] 
46 MMM perden la vis[ta_ 3] 
47 CME [3 p(e)rò][4 no per--] 
48 MMM i no [4 t'hi veuri][es\ 5] 
49 CME [5 no] per-- 
50 CME no per la graduació:\ 
51 MMM (.. 0.63) buen[o:\ 1] 
52 PPP [1 doncs per] [2 què\] 
53 MMM [2 p(e)rò tampoc] t'hi veuries menos\ 
54 PPP i ta[nt\ 3] 
55 MMM [3 si] no t'hi veus no t'hi veus\ 
56 MMM [4 Maria del Carme\] 
57 PPP [4 t'hi veuries menos eh_] 
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58 MMM (.. 0.55) i llavores li: ha mirat e:- -- 
59 MMM li ha posat les gotes_ 
60 MMM i al cap d'una estona::_ 
61 MMM (.. 0.95) al cap d'una estona li ha mirat els ulls\ 
62 MMM (.. 0.55) i ha dit que::_ 
63 MMM (. 0.18) que estava bé\ 
64 MMM (.. 0.43) que no tingués daixò_ 
65 MMM que fins l'any que ve es pot esperar un al- -- 
66 MMM (.. 0.56) esperar a l'any que ve_ 
67 MMM que no té re\ 
68 MMM p(e)rò que_ 
69 MMM que li faran aquesta altra prova_ 
70 MMM perquè:_ 
71 MMM (... 1.11) i llavòrens aquella noia:_ 
72 MMM dius_ 
73 MMM doncs espera't\ 
74 MMM (.. 3.0) i ens ha fet entrar am un atre puesto_ 
75 CME (. 0.10) i m'ha regalat les gotes que-- 
76 CME m'haig de posar unes gotes abans d'anar-hi\ 
77 MMM (. 0.15) abans d'anar-hi_ 
78 MMM aquí casa_ 
79 MMM s'ha de posar une:s-- 
80 MMM dugues menes de gotes\ 
81 MMM que aquella noia ens e les ha donades\ 
82 PPP (. 0.29) bueno\ 
83 PPP p(e)rò això fins al gener ja no\ 
84 CME (. 0.17) [sí:\] 
85 MMM [bueno:\] 
86 MMM p(e)rò aquella noia:_ 
87 MMM ha buscat la llista_ 
88 MMM i li ha donat lo més aviat que ha p- -- 
89 MMM que han pogut\ 
90 PPP (. 0.26) xxx va bé [1 conèixer-la veus\] 
91 MMM [1 perquè si no es tindria] que espera:r_ 
92 MMM (. 0.13) [2 i e- --] 
93 PPP [2 i t'ha conegut\] 
94 MMM (. 0.15) [3 sí::_] 
95 PPP [3 t'ha conegut\ 
96 PPP vaia\] 
97 PPP [4 a tu també\] 
98 MMM [4 i ens ha dit_] 
99 MMM i jo li he dit_ 
100 MMM dic ai_ 
101 MMM la Maria Carme ha estat ingressada aquí a Sant Prau_ 
102 MMM i d'urgències_ 
103 MMM i a Sant Pau diu_ 
104 MMM m'ho haguéssiu di:t\ 
105 MMM (. 0.16) diu_ 
106 MMM jo ja l'haguera anat a veure unes quantes vegade:s\ 
107 CME (.. 0.54) sí p(e)rò_ 
108 CME què has de pensar que:_ 
109 CME has de dir-li a ella [1 {(??) perquè}] et vingui a veu[re\ 2] 
110 PPP [1 sí:\] 
111 PPP [2 que] teniu l'adreça d'ella\ 
112 CME (.. 0.31) home jo tinc el telèfon\ 
113 CME me'l va donar una vegada\ 
114 PPP xxx és igual\ 



CONVERSA 07 
Transcripció discursiva 

 3 

115 PPP (... 1.02) ja està bé:\ 
116 MMM bueno\ 
117 MMM [p(e)rò:_] 
118 PPP [és d'a]grair això\ 
119 MMM sí i tant\ 
120 PPP conxo\ 
121 PPP (.. 0.68) p(e)rò està [1 molt bé\] 
122 MMM [1 i li ha bus]cat el número més aviat_ 
123 MMM (. 0.18) per[què:-- 2] 
124 CME [2 mare_ 
125 CME em] deixa dir una cosa_ 
126 CME p(e)rò no ho digui a ningú eh\ 
127 MMM no\ 
128 CME m'he trobat el Jordi_ 
129 CME quan m'he trobat el Jordi_ 
130 CME ((a PPP)) [de:--] 
131 MMM [sí\] 
132 CME m'he trobat el Jordi del cau a Sant Pau_ 
133 PPP (.. 0.36) [1 qui és el Jordi\] 
134 MMM [1 ai\ 
135 MMM jo] haig [2 d'anar a--] 
136 CME [2 el Jordi\] 
137 CME el Jordi que també és diabètic\ 
138 CME el del cau\ 
139 CME (. 0.20) el Jordi aquell que viu a Santa Coloma:\ 
140 CME (.. 0.85) el Jordi Cabana:\   ((cognom fictici)) 
141 CME del cau\ 
142 CME (.. 0.36) [no\ 
143 CME és igual\] 
144 MMM [bueno\] 
145 MMM és igual\ 
146 MMM un no[i que és diabè]tic\ 
147 CME [el Jordi_] 
148 CME el Jordi:_ 
149 CME que és {(??) tam- --} 
150 CME no\ 
151 CME no té res a veure que sigui diabètic\ 
152 CME el Jordi que ara és cap d'agrupament amb la Marta\ 
153 CME se'n recorda que [1 li vaig dir que la Marta--] 
154 PPP [1 sí:\ 
155 PPP sí:\] 
156 MMM [2 sí\] 
157 PPP [2 sí:\] 
158 CME que: l'Albert i la Montse ja no eren caps d'agrupament i [que no {(??) 

venia\}] 
159 MMM [sí:\] 
160 CME (.. 0.31) i m'ha dit que:_ 
161 CME les monges els-- 
162 CME ((a MMM)) p(e)rò no ho digui a ningú\ 
163 CME a ningú\ 
164 CME ni a les-- 
165 CME a ningú de la parròquia\ 
166 CME [1 ni a--] 
167 MMM [1 no\ 
168 MMM si ja] no s'hi estan aquí aquelles [2 monges\] 
169 CME [2 ja:] p(e)rò és igual\ 
170 CME a ningú\ 
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171 CME [eh\] 
172 MMM [cla:r\] 
173 CME a ningú\ 
174 MMM bueno\ 
175 CME perquè no ho sap ningú\ 
176 MMM (. 0.16) de:ls pares del cau [1 ningú\] 
177 PPP [1 allà] l'has troba:t/ 
178 PPP [2 també:\] 
179 MMM [2 sí:\] 
180 CME [2 sí\] 
181 CME perquè també s'havia anat a fer aquesta prova\ 
182 CME (.. 0.37) que::_ 
183 CME (.. 0.45) que tanquen el cau segurament_ 
184 CME perquè::_ 
185 CME per la: reforma escolar [necessi]ten més local\ 
186 MMM [clar\] 
187 CME {(E) ara és una excusa p(e)rò bueno\} 
188 MMM (. 0.18) [no\] 
189 CME [p(e)rò] per les-- 
190 CME no:_ 
191 PPP i hauran de marxar_ 
192 CME (. 0.15) sí\ 
193 CME que a lo millor-- 
194 CME p(e)rò a lo millor no\ 
195 CME que intentaran les monges comprar botigue:s_ 
196 CME (.. 3.40) unes botigues d'allà:_ 
197 CME p(e)rò això és una excusa\ 
198 CME mare\ 
199 CME barata\ 
200 CME que tenen\ 
201 CME (... 1.02) perquè tenen molt llo:c eh\ 
202 CME jo he vist estat allà on està la Pili_ 
203 CME i s'hi podr- -- 
204 CME i podrien agafar uns locals d'allà_ 
205 CME i ficar [allà--] 
206 PPP [que vo]len fer el col·lègit més gran_ 
207 CME (. 0.18) sí\ 
208 CME perquè han de tenir [xxx metres quadra:ts i no sé] què\ 
209 MMM [amb això de la reforma han de fer el col·lègit\] 
210 CME (.. 0.44) i que llavors potser hauran de marxar\ 
211 CME {(AC) p(e)rò això és una excusa\} 
212 MMM (. 0.26) p(e)rò si allòs [no és els sòtanos_ 
213 MMM allà: on esteu\] 
214 PPP [xXXx 
215 PPP els] jesuïtes també en fan de reformes\ 
216 PPP i grosses\ 
217 MMM sí\ 
218 PPP (. 0.13) i hem pagat deu mil pessetes [{(??) netes\}] 
219 MMM [i els cla- --] 
220 MMM i els claretians que: que:-- 
221 MMM (. 0.24) tots els vells que estaven aquí han (a)nat a Montgat (. 0.13) 

[per fer] això de la reforma\ 
222 CME [no:\] 
223 CME ja:_ 
224 CME p(e)rò vull dir que:_ 
225 CME si han de marxar_ 
226 MMM [1 els els els--] 
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227 CME [1 quin rotllo no\] 
228 MMM els vells que hi ha[vien aquí_ 2] 
229 PPP [2 aquest e- --] 
230 PPP aquests els jesuïtes vés a sapiguer si-- 
231 PPP (.. 0.32) si el Jaume va suspendre_ 
232 PPP perquè així ens han arr- -- 
233 PPP (ar)replegat deu mil pessetes\ 
234 PPP si no ja no ens l'haurien arreplegat\ 
235 CME (. 0.11) no home no:\ 
236 CME això [no home no\] 
237 PPP [oh cony\] 
238 PPP (.. 0.90) p(e)rò ja és fora\ 
239 PPP (.. 0.65) {(??) nosaltres en-- 
240 PPP (. 0.16) [en dallò_]} 
241 MMM [quin Jaume] va als jesuïtes\ 
242 PPP (.. 0.52) sí que hi va\ 
243 CME el Jaume Bosc Mercader\  ((cognoms ficticis)) 
244 MMM (... 1.02) ah\ 
245 CME (.. 0.41) no home no:\ 
246 CME el va suspendre x[x--] 
247 PPP [te'n recor]des que ens varen cobrar [deu mil pessetes\] 
248 MMM [ah:_ 
249 MMM sí\] 
250 CME p(e)rò ens les van cobrar aba:ns del juny\ 
251 PPP què va::\ 
252 PPP (.. 0.38) al jurio:l\ 
253 MMM (.. 0.53) sí i tant\ 
254 CME (. 0.11) bueno p(e)rò:_ 
255 CME és igual\ 
256 CME i tots els altres també les (ha)gués pagat vostè si hagués aprovat\ 
257 MMM ah sí bueno\ 
258 MMM p(e)rò n'hi ha gent que poder [no\] 
259 PPP [p(e)rò ja] són fora\ 
260 PPP i no pots fer-hi re\ 
261 MMM (. 0.15) sí\ 
262 MMM (. 0.19) si [no hi van] ja està\ 
263 PPP [xxx] 
264 PPP (. 0.29) clar\ 
265 MMM (.. 0.32) si no hi tornen més què\ 
266 PPP (... 1.13) això no ho tindrien d'haver cobrat\ 
267 PPP (.. 0.85) plegant\ 
268 MMM (... 1.44) bueno mira\ 
269 PPP bueno mira\ 
270 MMM (. 0.17) p(e)rò:_ 
271 MMM doncs aquí als-- 
272 MMM als claretians que hi havien capellans vells també ja els han portat tots a 

Montgat_ 
273 MMM em van dir\ 
274 PPP sí:\ 
275 MMM (.. 0.55) per (ai)xò de [1 la reforma\] 
276 CME [1 doncs això\] 
277 CME i em [2 diu el Jordi_ 
278 CME a veure si] seré l'últim cap d'agrupament\ 
279 MMM [2 p(e)rò la l--] 
280 CME i jo_ 
281 CME no home no:\ 
282 PPP bueno\ 
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283 PPP a:_ 
284 PPP (.. 0.37) de moment a:_ 
285 PPP no se sap re tampoc [del cert\] 
286 MMM [p(e)rò el] clau_ 
287 MMM el cau no és als sòtanos\ 
288 MMM (. 0.15) no és allò-- 
289 MMM allò representa els sòtanos\ 
290 CME (. 0.25) sí:\ 
291 CME p(e)rò allò ho poden fer servir per [fer classes igualment\] 
292 PPP [tampoc se sap del cert\] 
293 PPP Maria del Carme\ 
294 CME (.. 0.66) és una excusa barata\ 
295 CME p(e)rò no m'estranya que s'hagin quedat amb el Josep Maria per això de 

la comissió de fe\ ((nom fictici)) 
296 CME (. 0.23) perquè els interessa tenir algú de dintre\ 
297 PPP (.. 0.78) qui és el Josep Maria\ 
298 CME (.. 0.87) el capellà aquell que no fa re:\ 
299 CME (.. 0.34) aquell capellà que hi havia al cau que no feia mai res/ 
300 MMM (.. 0.56) j[a\] 
301 CME [a]quest any havia jo de fer unes coses i ho fa ell\ 
302 CME (.. 0.25) i per mi millor\ 
303 CME jo no ho vull fer\ 
304 CME (.. 0.27) p(e)rò no m'estranya que li hagin dit_ 
305 CME que: hagin dit_ 
306 CME que ho faci ell encara que sàpiguen que no ho faci_ 
307 CME (.. 0.40) perquè [els interessa--] 
308 MMM [vaig a tirar a] la dallò al foc eh:_ 
309 (( 
310 MMM se'n va a la cuina)) 
311 CME (. 0.12) sí:\ 
312 CME [1 perquè els interessa--] 
313 PPP [1 què fa ell què_] 
314 PPP què [2 fa\] 
315 MMM [2 cla:r_] 
316 CME (. 0.16) re no farà\ 
317 CME p(e)rò:_ 
318 CME teòricament ha de fe:r_ 
319 CME buscar coses per preparar el Nadal amb els gru::ps_ 
320 CME i fer coses d'aquestes\ 
321 CME (.. 0.36) p(e)rò no farà re\ 
322 CME m'entén\ 
323 PPP és gran o és jove aquest noi\ 
324 CME (. 0.12) jove p(e)rò mai fa res\ 
325 PPP no:\ 
326 PPP (.. 0.69) cony\ 
327 CME (.. 0.63) i-- 
328 CME p(e)rò no m'estranya que li hagin dit que: sí:\ 
329 CME vull dir que:_ 
330 CME hagin confiat en ell_ 
331 CME perquè necessiten algú de dins\ 
332 CME per-- 
333 PPP bueno bueno\ 
334 PPP una cosa (.. 0.49) que no saps del cert tampoc es pot dir això\ 
335 CME (... 2.13) ah no\ 
336 CME p(e)rò això sí que ho sé home\ 
337 CME (... 1.57) i ja està\ 
338 PPP (... 1.91) bueno\ 
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339 PPP (. 0.18) m'ha ben fomut ane mi això\ 
340 PPP (.. 0.30) m'ha ben fomut\ 
341 CME (... 1.73) vostè ja havia previst que ara li vindrien a buscar unes 

neules_ 
342 PPP clar\ 
343 PPP (... 1.26) vaig a pastar neules\ 
344 PPP (... 2.03) en ves d'anar a fer allò altre\ 
345 PPP (.. 0.63) ((a MMM)) allà a can Cabero ahir els hi varen fer tancar el gas\ 
346 MMM (.. 0.63) el van tanca:r/ 
347 PPP sí:\ 
348 PPP (.. 0.87) es veu que tenen algun escape_ 
349 PPP (.. 0.75) (aclariment de gola) 
350 PPP (. 0.24) i avui ha vingut_ 
351 ((CME va a la cuina a veure MMM)) 
352 MMM haig de remenar la coli[flo:r_] 
353 CME [no pari\] 
354 MMM i el bròquil\ 
355 CME no pari\ 
356 ((MMM i CME van al menjador)) 
357 MMM (... 1.42) tens que remenar allò\ 
358 PPP ha vingut e:l [1 lampista_] 
359 CME [1 {(??) què remeno\}] 
360 MMM [1 que no pa]gaven\ 
361 PPP (. 0.12) [sí::\] 
362 CME [què s'ha de remenar\] 
363 CME digui'm\ 
364 ((CME se'n va a la cuina)) 
365 MMM (. 0.10) a- a- allò que tinc_ 
366 MMM remena-ho allò\ 
367 PPP que tenien una fuga\ 
368 MMM (.. 0.53) ja:\ 
369 PPP (. 0.27) i:_ 
370 PPP diu que a tot aquell barri_ 
371 PPP t- t- -- 
372 PPP han tancat ah ai-- 
373 PPP (. 0.10) cases enteres\ 
374 PPP (.. 0.30) i pisos i tot\ 
375 ((CME des de la cuina)) 
376 CME (. 0.18) està engan[xa:t\ 1] 
377 PPP [1 xx] 
378 PPP són [2 cases--] 
379 MMM [2 ja:\] 
380 MMM p(e)rò remena per sota:\ 
381 PPP són ca[ses 3] velles\ 
382 CME [3 x] 
383 PPP les tuberies totes [4 són velles\] 
384 ((MMM fa un aclariment a PPP sobre la conversa paral·lela que manté 

amb CME, CME es queda encara a la cuina)) 
385 MMM [4 les pastes\] 
386 MMM (. 0.17) de sopa\ 
387 PPP (. 0.12) i van passar els del gas_ 
388 PPP i van mirar_ 
389 PPP i diu aquí hi feia fuga\ 
390 PPP aquí fuga\ 
391 PPP i tot lo que hi trobaven_ 
392 PPP tan- -- 
393 PPP els hi tancaven\ 
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394 PPP (.. 0.87) i ara: hi-- 
395 PPP i li van donar un paper_ 
396 PPP que anessin a veure un un lampista\ 
397 PPP que els hi [fes\] 
398 MMM [uh::_] 
399 PPP (.. 0.34) i avui ha vingut el lampista_ 
400 MMM els hi faran canviar totes les [tuberies\] 
401 PPP [i::_] 
402 PPP anar-- 
403 PPP anar buscant\ 
404 PPP i tan gran que és tot tot allò\ 
405 MMM (.. 0.31) clar\ 
406 PPP i no en trobava cap\ 
407 PPP al final n'ha trobat una\ 
408 PPP (... 1.03) i:_ 
409 PPP ja l'ha arreglat\ 
410 PPP p(e)rò enca- -- 
411 PPP encara es veu que n'hi ha alguna altra que no la troba\ 
412 PPP i demà en portarà un alt- -- 
413 PPP (.. 0.55) s'hi ha estat tres hores_ 
414 PPP (.. 0.39) o més_ 
415 MMM (.. 0.31) ja:\ 
416 PPP (. 0.11) que el Gerard anava dient_ 
417 PPP (. 0.18) {(E) encara no no-- 
418 PPP encara no està\} 
419 PPP (.. 0.30) diu\ 
420 PPP que pujaran aquestes hores\ 
421 PPP encara no està\ 
422 PPP (.. 0.65) saps_ 
423 PPP (.. 0.38) i::_ 
424 PPP i diu que demà portarà un altre aparato_ 
425 PPP (.. 0.31) i hi tornarà\ 
426 PPP (. 0.10) a veure si troba l'altra fuga\ 
427 PPP perquè_ 
428 PPP i de moment no hi ha gas\ 
429 PPP (... 1.21) ells tenien un forn elèctric_ 
430 PPP (... 1.10) un daixò_ 
431 PPP ai\ 
432 PPP (.. 0.75) un fogó elèctric_ 
433 PPP (.. 0.72) i havia haver de comprar un altre pel pis_ 
434 PPP (... 1.39) i tot gastos i gastos i gastos\ 
435 MMM (.. 0.58) p(e)rò ja se sap això\ 
436 PPP i tenien allà u- u- una tuberia_ 
437 PPP (. 0.25) d'un al- -- 
438 PPP (. 0.12) i tenen dos dos aigües\ 
439 PPP (.. 0.92) que vessava_ 
440 PPP i no l'arreglaven mai\ 
441 PPP poder feia mig any\ 
442 PPP i a- i ara ja l'hai fet arreglar\ 
443 PPP diu\ 
444 PPP mira\ 
445 PPP ara que és aquí_ 
446 PPP (.. 0.48) almenos que {(@) arregli això\} 
447 PPP (... 2.43) i:_ 
448 PPP (... 1.71) és de por\ 
449 PPP si estan cada dia-- 
450 PPP dia estan pitjor i no es ven re_ 
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451 PPP (... 1.39) a tot arreu\ 
452 PPP ja ho veus\ 
453 PPP a:_ 
454 PPP de vendre enlloc eh_ 
455 PPP (.. 0.81) les botigues estan buides\ 
456 PPP (.. 0.99) només faltava que-- 
457 PPP ara ve un gasto\ 
458 PPP i veuràs el gasto que li costarà això\ 
459 PPP (.. 0.89) no sé quan val l'hora\ 
460 PPP (.. 0.43) almenos quatre mil peles l'hora\ 
461 MMM (.. 0.33) @ 
462 MMM (. 0.10) clar\ 
463 MMM (.. 0.94) de segui[da\] 
464 PPP [si] ha vingut a les vuit tocades_ 
465 PPP (.. 0.94) i devien ser casi dos quarts de nou\ 
466 PPP ja deurà comptar des de les vuit\ 
467 MMM (... 1.08) clar\ 
468 MMM i els {(L2) desplazamientos}_ 
469 PPP (.. 0.44) i els [1 {(L2) desplazamientos}] si és allà al costat els {(L2) 

des[plazamientos}\ 2] 
470 MMM [1 que cobren_] 
471 MMM [2 sí bueno:\] 
472 MMM p(e)rò [3 li faran pagar\] 
473 PPP [3 té el lampista] al costat\ 
474 MMM (.. 0.58) bueno:\ 
475 MMM p(e)rò li faran paga:r\ 
476 PPP (.. 0.65) ps:\ 
477 PPP (. 0.20) és un fàstic\ 
478 MMM (. 0.25) bueno\ 
479 MMM vaig-- 
480 MMM haig d'anar a tirar el bròquil jo\ 
481 PPP (. 0.22) s'ha de treure aquella pasta del (. 0.18) de la neve[ra\] 
482 MMM [de] la nevera\ 
483 PPP (.. 0.91) no sé si en pas- tot igual o menos\ 
484 PPP (. 0.25) poder que en pasti me[nos\] 
485 MMM [oh_] 
486 MMM (.. 0.75) allà n'hi ha bastanta eh:\ 
487 PPP oh\ 
488 PPP [x] 
489 MMM [n'hi] ha m- -- 
490 MMM n'hi ha més d'un litro allà eh:\ 
491 PPP en faig tres_ 
492 PPP (.. 0.30) si en faig tres en faré dos i mig\ 
493 PPP (.. 0.90) ntx\ 
494 PPP (.. 0.55) {(??) a més} vaig mort jo eh\ 
495 PPP (.. 0.41) goita\ 
496 PPP (.. 0.47) avui no has sentit el despertador\ 
497 PPP i jo tampoc el sentia eh/ 
498 PPP (.. 0.24) al final crec que ha [1 toca- --] 
499 MMM [1 no\] 
500 MMM eh que poder no [2 te l'he sent- --] 
501 PPP [2 ha tocat] tres vegades:\ 
502 MMM (... 1.44) vols dir que no l'he sentit i t'he do[nat un co:p/ 3] 
503 PPP [3 no:::\] 
504 PPP no\ 
505 PPP no ho cr[ec\ 
506 PPP no\] 
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507 ((CME torna de la cuina)) 
508 MMM [ah\] 
509 MMM jo diria que sí\ 
510 PPP (.. 0.41) no t'he pas sentit jo a tu\ 
511 MMM ah\ 
512 MMM doncs jo t'he donat un cop [Joan\] 
513 PPP [xxx--] 
514 PPP si dormies com una lirona\ 
515 MMM (.. 0.35) oh_ 
516 MMM perquè m'he posat a dormir_ 
517 MMM p(e)rò_ 
518 MMM @ 
519 MMM dormies com una lirona\ 
520 MMM sí\ 
521 MMM perquè m'he posat a dormir p(e)rò [t'he--] 
522 PPP [està] bé aquesta paraula\ 
523 CME (. 0.27) eh/ 
524 PPP (.. 0.36) si està ben dita_ 
525 PPP això de lirona\ 
526 MMM és igual\ 
527 CME no sé ni què vol dir\ 
528 PPP (.. 0.60) no:/ 
529 PPP mira-ho [al diccionari\] 
530 MMM [no saps què vol dir li]rona\ 
531 MMM que és @@ (. 0.15) {(@) una miqueta fluixa\} @@ 
532 MMM p- -- 
533 PPP no::\ 
534 PPP jo no volia pas dir això:\ 
535 MMM (. 0.23) ah\ 
536 MMM lirona vol dir ai[xò:\ 1] 
537 PPP [1 oh:\] 
538 PPP bueno p(e)rò jo no ho [2 volia dir això doncs\] 
539 MMM [2 que no s'està gaire] bé\ 
540 PPP (. 0.17) al tanto eh\ 
541 MMM (.. 0.32) p(e)rò::_ 
542 MMM jo t'he donat un cop aixís:\ 
543 ((MMM fa un senyal de cop amb el colze)) 
544 MMM (.. 0.41) jo sí que l'he sen[tit\ 1] 
545 PPP [1 jo] [2 no me'n recordo\] 
546 MMM [2 i t'he donat un cop] aixís (.. 0.74) [3 jo\] 
547 ((MMM torna a fer un senyal de cop amb el colze)) 
548 PPP [3 no] me'n recordo que m'hagis donat cap cop\ 
549 MMM sí\ 
550 MMM ja\ 
551 MMM perquè tu dormies\ 
552 MMM (.. 0.66) i jo he pe(n)sat_ 
553 MMM ja són-- 
554 MMM ja: de-- 
555 MMM això sí\ 
556 MMM perquè com m'he desper[tat--] 
557 PPP [te]nia una so:n_ 
558 MMM com m'he despertat hi he pensat en això\ 
559 MMM Joan\ 
560 MMM (.. 0.30) t'he donat un cop\ 
561 MMM [t'he xx de sota de--] 
562 PPP [jo m'he despertat--] 
563 PPP en Jaume se n'ha anat a dormir a do- -- 
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564 PPP casi a dos quarts de tres eh\ 
565 CME (.. 0.37) escrivint a màquina\ 
566 PPP (. 0.22) no ho sé:\ 
567 PPP (. 0.10) [{(??) potser sí\}] 
568 MMM [fins a--] 
569 MMM jo jo era al llit que encara escrivia\ 
570 PPP escrivia/ 
571 PPP [no l'he sentida jo\] 
572 MMM [sí:\ 
573 MMM sort] d'això\ 
574 PPP (... 1.13) {(??) xx la senyora Lola\ 
575 PPP [1 oi/]} 
576 MMM [1 p(e)rò] si em va dir que només tenia que fer dugues o tres pàgines 

[2 d'allò\] 
577 CME [2 m'ha dit] que és un treball\ 
578 CME (. 0.23) i encara està fent la tapa i tot\ 
579 PPP (.. 0.80) ves\ 
580 PPP m'ha despertat quan baixava la la la a: (. 0.12) el llit\ 
581 PPP (.. 0.76) br[u::m\] 
582 MMM [xu:c\] 
583 MMM sí:\ 
584 MMM jo també ho he sentit\ 
585 PPP cony\ 
586 PPP què és això\ 
587 CME (. 0.13) doncs [jo he dormit_] 
588 PPP [llavons sí que--] 
589 CME (.. 0.43) oh::\ 
590 CME [{(??) més bé:\] 
591 PPP [jo sí] que m'he despertat llavons\ 
592 PPP amb això del llit\ 
593 PPP (.. 0.78) i llavons no podia dormir\ 
594 PPP (.. 0.38) cagondena\ 
595 PPP i llavons tinc els peus que em [1 cremen\] 
596 CME ((a MMM)) [1 vagi a mirar] l'arròs\ 
597 CME perquè em sembla [2 que_] 
598 ((MMM se'n va a la cuina)) 
599 PPP [2 te]nia que treure els peus a fora_ 
600 PPP i llavòrens tenia tos_ 
601 MMM (. 0.15) ((a CME)) ja\ 
602 MMM marxa l'aigua de l'arròs\ 
603 PPP (. 0.26) haig de treure el peus a fora sempre\ 
604 PPP cada nit\ 
605 PPP (... 1.06) fora del llit\ 
606 CME (.. 0.62) @@@[@] 
607 PPP [ca]gon coi\ 
608 PPP sí:\ 
609 PPP no puc dormir de tan calents que són\ 
610 PPP (... 1.05) és de tant tantes hores dret home\ 
611 PPP (... 1.24) ahir vaig estar set hores: seguides dret\ 
612 CME (. 0.16) ja:\ 
613 PPP (... 1.69) {(P) fent neules\} 
614 (.... 3.15) 
615 PPP ara jo dic_ 
616 PPP hi hi anireu a futbol o no/ 
617 CME (..0.46) ah\ 
618 CME no sé:\ 
619 PPP si hi aneu bueno\ 
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620 PPP si no el portaré en el Vicenç que és [1 que és--] 
621 CME [1 quin dia] juguen\ 
622 PPP que [2 és de Lleida\] 
623 PPP [2 e- -- 
624 CME (. 0.15) e:l] diumenge hem d'an[ar-- 3] 
625 PPP [3 el] dia vint\ 
626 CME el diumenge hem d'anar al bateig\ 
627 PPP (.. 0.72) diumenge\ 
628 PPP no\ 
629 PPP juguen\ 
630 CME (..0.43) p(e)rò:_ 
631 CME llavors_ 
632 CME si el diumenge hem d'anar al bateig ja no marxarem el cap [de 

setmana\] 
633 PPP [és un dissab]te\ 
634 PPP nena\ 
635 CME per (ai)xò:\ 
636 CME {(A) que com que el diumenge hem d'anar al bate:ig_} 
637 CME (.. 0.34) el [1 di]ssabte ja no marxarem fora el dissabte i el 

diu[2men]ge\ 
638 PPP [1 sí:\] 
639 PPP [2 ah\] 
640 PPP i llavons l'altre sí_ 
641 CME (.. 0.37) ai\ 
642 CME {(A) jo què sé:\} 
643 CME (. 0.22) p(e)rò vull dir [que llavors jo puc a- --] 
644 PPP [bueno\ 
645 PPP home:\] 
646 CME (. 0.18) vull dir que llavors jo puc anar-hi segurament a futbol\ 
647 CME i a més sent a:l vespre ja no perds temps\ 
648 CME és que si és el diumenge a les cinc de la tarda {(A) no puc estudiar en 

tota la tarda el diumenge\} 
649 PPP (.. 0.60) bueno\ 
650 CME p(e)rò si és el dissabte a les nou de la nit_ 
651 CME llavors va millor\ 
652 CME (.. 0.78) perquè tinc mol[ta feina\] 
653 PPP [bueno\ 
654 PPP si hi heu] d'anar aneu-hi\ 
655 PPP cony\ 
656 PPP per (ai)xò pago jo\ 
657 PPP (.. 0.47) escolta\ 
658 CME tinc molta f- -- 
659 CME m'entén\ 
660 PPP o si no el deixaré an el el Vicenç\ 
661 PPP (.. 0.80) em fan un favor amb això de la farina i tot això\ 
662 PPP (... 1.53) no hi ha cap obli[gació\] 
663 MMM [a les no]:u/ 
664 PPP (.. 0.51) a les nou del vespre\ 
665 MMM tan ta:rd/ 
666 PPP (.. 0.78) {(F) sí::\} 
667 MMM per què a les nou\ 
668 PPP {(F) cagon coi noi\} 
669 PPP pregunta'ls-hi\ 
670 PPP (. 0.15) jo què sé jo\ 
671 CME (.. 0.83) que no està bé un dissabte a les nou mare\ 
672 MMM (... 1.04) sí::\ 
673 MMM p(e)rò és [tard\] 
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674 PPP [van dir] van dir a les nou\ 
675 PPP van dir-ho ahir per ràdio\ 
676 (.... 4.52) 
677 PPP al Vicenç li agrada molt el futbol i és del Barça i del Lleida\ 
678 PPP (.. 0.83) {(??) tant m'és\} 
679 CME si no és an el Vicenç l'hi diré a la Pili\ 
680 PPP (... 2.51) oh\ 
681 PPP el Vicenç sí:\ 
682 PPP xxx 
683 (soroll de l'aixeta de la cuina) 
684 PPP (... 2.91) té raó\ 
685 PPP la Pili\ 
686 PPP no hi he pensat jo en la Pili\ 
687 CME jo sí\ 
688 CME p(e)rò_ 
689 PPP i amb qui hi aniria la Pili\ 
690 CME ah\ 
691 CME no sé\ 
692 CME (.. 0.30) clar\ 
693 CME p(e)rò només teni[m dos carnets\] 
694 PPP [i la Maria Assumpta] també poder hi vol anar\ 
695 CME clar\ 
696 CME (.. 0.34) és que vostè:_ 
697 CME a lo millor hi vol anar l'Assumpta\ 
698 PPP (.. 0.63) mira\ 
699 PPP diumenge passat no hi va anar dingú\ 
700 PPP veus\ 
701 CME (.. 0.55) perquè jo me'n vaig anar a Gelida tot el dia a estudiar\ 
702 CME pare\ 
703 CME jo tinc molta feina\ 
704 CME (. 0.20) m em vaig acabar el Moby Dick per fi\ 
705 (soroll de tapes de la cuina) 
706 CME (.. 0.85) sap aquell llibre tan totxo/ 
707 PPP (.. 0.32) eh/ 
708 CME (.. 0.54) sap aquell llibre tan totxo\ 
709 PPP [sí\] 
710 CME [me'l] vaig acabar (. 0.13) finalment\ 
711 PPP (.. 0.88) millor\ 
712 PPP (.. 0.56) bueno\ 
713 PPP (.. 0.24) oh\ 
714 PPP (. 0.16) i ara no pots llegir/ 
715 CME (. 0.24) n:o puc llegir re [amb] aquests ulls així\ 
716 PPP [ai\] 
717 PPP (... 1.14) ai\ 
718 MMM ai [t'haig d'explicar] una altra cosa_ 
719 PPP [bonica\] 
720 MMM espera't\ 
721 PPP [què:\] 
722 CME [doncs vin]gui\ 
723 CME expliqui\ 
724 PPP (. 0.27) què ha d'explicar\ 
725 MMM (.. 0.45) saps aquell oculista de l'Ali[ança/] 
726 CME [{(F) vingui:\] 
727 CME aquí\ 
728 CME mare\} 
729 PPP no po[::t\] 
730 MMM [bue]no ja vinc\ 
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731 (.... 4.45) 
732 CME ai:\ 
733 PPP (.. 0.33) bonica\ 
734 CME (. 0.24) {(P) hola\ 
735 CME (. 0.18) simpàtic\} 
736 PPP (... 2.84) {(P) no discutim tant tu i jo\ 
737 PPP oi que no com abans discutí[em/}] 
738 CME [{(P) no\}] 
739 PPP {(P) discutíem mé[s\]} 
740 CME {(P) [a]bans discutíem més\} 
741 PPP (.. 0.37) {(P) i per què\} 
742 CME (.. 1.23) {(P) no [sé\]} 
743 PPP {(P) [i p]er què-- 
744 PPP tots do- dos som tossuts\ 
745 PPP (.. 0.94) eh que sí/ 
746 PPP (... 1.88) i a mi em sap greu de discutir amb tu\} 
747 CME (.. 0.62) {(P) sí/} 
748 PPP (. 0.15) {(P) molt\} 
749 CME (.. 0.45) {(P) sí/} 
750 PPP {(P) sí\ 
751 PPP (... 1.04) p(e)rò com jo no vull baixar del burro_} 
752 CME (.. 0.56) @: 
753 CME @@@[@@] 
754 PPP [@@] som aix- -- 
755 ((PPP fa un senyal apretant el puny de la mà dreta contra l'altra mà)) 
756 PPP {(@) som això\} 
757 PPP (... 1.08) com la Maria Assumpta\ 
758 PPP {(E) no em dón(a) la gana\ 
759 PPP calla\ 
760 PPP no em dón(a) la gana\ 
761 CME ai l'Assumpta es passa més per (ai)xò\ 
762 CME sempre que arriba al migdia arriba enfadada\ 
763 PPP (. 0.26) sí\ 
764 PPP està cansada\ 
765 PPP (... 2.24) xx molt cansada\ 
766 PPP aquesta és l'anell de l'àvia/ 
767 CME sí\ 
768 (.... 4.41) 
769 CME mare va:\ 
770 MMM (.. 0.51) {(L2) vo[y:}\ 1] 
771 PPP [1 ja:] v[e::_ 2] 
772 MMM [2 és que] no esti- -- 
773 MMM (es)pera\ 
774 MMM un segon\ 
775 PPP (.. 0.39) hi havia una noia (. 0.17) rossa_ 
776 PPP una noia_ 
777 PPP una senyora\ 
778 PPP (... 1.38) que només feia que mirar-me allà al metro\ 
779 PPP (. 0.20) ai coi\ 
780 PPP d'on és d'[on és\] 
781 MMM [poder et] coneixia\ 
782 PPP jo-- 
783 PPP jo m'ho he pensat\ 
784 PPP a lo millor em em coneix de la parròquia o algo aixís\ 
785 PPP (. 0.17) dic sembla com si fos una mestra o algo així\ 
786 PPP (.. 0.51) portava una carpeta i tot de de-- 
787 PPP (.. 0.62) mirava re- revistes de: coses de col·lègit\ 
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788 PPP me semblava\ 
789 PPP (.. 0.91) ella em mirava_ 
790 PPP i cony\ 
791 PPP al baixar també\ 
792 PPP (.. 0.98) no [li he dit re no\] 
793 MMM [ha baixat aquí a Sant] Quintí:/ 
794 PPP (. 0.10) sí:\ 
795 PPP (.. 0.53) ha tirat amunt\ 
796 MMM (.. 0.73) am el metro d'aquí dalt/ 
797 PPP sí::\ 
798 PPP (.. 0.37) una noia rossa\ 
799 PPP una dona\ 
800 PPP noia\ 
801 PPP per mi és una noia\ 
802 CME rossa amb el cabell per aquí/ 
803 ((CME fa un senyal marcant la llargària del cabell per sobre les 

espatlles)) 
804 PPP (. 0.19) sí:\ 
805 PPP bue- -- 
806 PPP aixís\ 
807 CME llis\ 
808 PPP (.. 0.74) sí:\ 
809 CME (.. 0.72) i:_ 
810 CME bastant gra- -- 
811 CME [1 alta\] 
812 PPP [1 no mas]sa maca tam[poc\ 2] 
813 CME [2 a:l]ta\ 
814 CME (.. 0.95) {(tapant-se el nas) amb el nas així una mica:_ 
815 CME així\} 
816 CME [una mi- --] 
817 PPP [alt- --] 
818 PPP alta com jo\ 
819 PPP poder\ 
820 CME (.. 0.33) home\ 
821 CME vostè és baix\ 
822 PPP (... 2.45) una:-- 
823 PPP si fa o no fa com jo\ 
824 PPP poder sí és més alta\ 
825 PPP no no [no me'n recordo\] 
826 CME [amb el nas una mi]ca lleig/ 
827 PPP no ho sé\ 
828 PPP {(@) no m'hi he fixat amb el nas\} 
829 CME (. 0.19) podria ser la Mariví mare\ 
830 MMM (. 0.22) ja ho he pen[sat jo\] 
831 PPP [no:\] 
832 PPP ja la conec a la Mariví\ 
833 CME (. 0.15) ah\ 
834 (soroll de tapes de la cuina) 
835 PPP (... 1.33) poder sí ho era\ 
836 PPP (.. 0.39) com que fa temps [que no la veig\] 
837 MMM [l'altre dia] dissabte hi era allà a la parròquia\ 
838 CME (. 0.17) no:\ 
839 CME hi havia el seu marit\ 
840 MMM i ella també\ 
841 PPP jo diria que m'ha mirat dugues o tres vegades\ 
842 PPP (. 0.27) i al baixar també\ 
843 CME doncs igual la coneix ell\ 
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844 CME si és d'aquí el [barri_] 
845 MMM [i ella] també hi era\ 
846 PPP (.. 0.87) allò que s'ha-- 
847 PPP al baixar_ 
848 PPP ella ha passat a davant meu i ha fet aixins\ 
849 PPP m'ha mirat\ 
850 PPP (... 2.00) (INH) 
851 PPP (.. 0.84) no ho sé\ 
852 CME (... 2.54) és que vostè és molt guapo pa[re\] 
853 PPP [ah:\] 
854 PPP jo {(??) això} he pensat això jo\ 
855 CME (.. 0.55) {(??) ja [està ja\]} 
856 PPP [sóc molt] guapo\ 
857 CME (.. 0.36) {(P) i ja està\} 
858 PPP (.. 0.53) sí que sóc guapo\ 
859 PPP no sóc lleig no\ 
860 CME no no\ 
861 PPP (... 1.46) llàstima\ 
862 CME ara\ 
863 CME no ho digui més això d'aquest noi eh de les neules\ 
864 CME perquè me'n vaig enrecordar de vostè a classe l'altre [dia\] 
865 PPP {(F) [p(e)rò]:_ 
866 PPP què haig de dir doncs\} 
867 ((MMM torna al menjador)) 
868 MMM (. 0.15) que haig d'anar a [tirar--] 
869 CME [a]quell senyo:r\ 
870 PPP aquell senyor\ 
871 PPP no [m'agrada aquell senyor\] 
872 MMM [no ho diguis] aquell noi de les neules\ 
873 MMM que el noi és el Jaume\ 
874 MMM p(e)rò tu ja no:\ 
875 MMM (.. 0.58) el noi\ 
876 PPP (. 0.10) i què haig de dir\ 
877 MMM [el el--] 
878 CME [el se]nyor\ 
879 MMM el senyor de les neu[les\] 
880 PPP [no] m'agrada dir senyor\ 
881 MMM (. 0.23) doncs aquell home de les neules\ 
882 MMM (.. 0.49) p(e)r[ò: p(e)rò no] aquell noi\ 
883 PPP [aquell home\] 
884 MMM (.. 0.76) u- un hom- -- 
885 MMM un noi que tindrà e:l retiro: d'aquí: [uns quants mesos\] 
886 PPP [i tampoc m'agrada] dir aquell home\ 
887 MMM (. 0.10) no un noi que tindrà el retiro d'aquí [{(??) alguns} mesos\] 
888 PPP [i què té que veure\] 
889 PPP jo sóc-- 
890 PPP no deixo de ser noi\ 
891 MMM (... 1.63) vé::s\ 
892 MMM (. 0.22) escolta\ 
893 MMM això et volia dir jo\ 
894 PPP el meva- -- 
895 PPP a: la meva àvia_ 
896 PPP la mare de la meva mare_ 
897 PPP a n el-- 
898 PPP (.. 0.33) an el meu padrí_ 
899 MMM (. 0.10) li deia el [noi\] 
900 PPP [li de]ia el noi\ 
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901 PPP i i era casat i mainadat i era de tot\ 
902 MMM bueno\ 
903 MMM (. 0.12) escolt[a\] 
904 CME [què] vol dir mainadat\ 
905 PPP (.. 0.76) que té mainada\ 
906 MMM que té mainada\ 
907 PPP canalla\ 
908 MMM que té nanos\ 
909 PPP (.. 0.44) veus una altra paraula\ 
910 PPP que no la sabies\ 
911 PPP oi/ 
912 CME {(@) no\} 
913 CME @[@] 
914 MMM [e]scolta\ 
915 MMM això et volia dir jo\ 
916 MMM (. 0.26) saps a a a: Sant Pau qui (hi ha)via\ 
917 MMM saps aquell: aquell que gradua la vista amb el doctor Tomeu/  ((nom 

fictici)) 
918 CME (.. 0.61) aquell que [li] va enviar a l'òptica Niça\ 
919 PPP [sí\] 
920 MMM aquell que et va enviar a l'òp[tica Niça\ 1] 
921 PPP [1 sí\ 
922 PPP sí\ 
923 PPP sí\] 
924 MMM [2 que en] sabia tant\ 
925 PPP [2 sí\] 
926 MMM doncs ara treballa a Sant Pau\ 
927 MMM goita si ha trobat feina de seguida\ 
928 MMM (.. 0.77) i i jo[:--] 
929 PPP [oh] també hi deu treballar allà igual també\ 
930 CME esper[i's que] la mare ho ha preguntat\ 
931 MMM [no\ 
932 MMM xx] 
933 MMM jo jo ho he preguntat\ 
934 MMM (.. 0.33) am aquesta am la Maria Rosa\ 
935 MMM dic_ 
936 MMM (.. 0.44) diu ai aquest bon home\ 
937 MMM (. 0.29) perquè dugues o tres vegades que li preguntava coses\ 
938 MMM ja ho (ha) vist que jo me'l mirava\ 
939 PPP a la Maria del Carme/ 
940 MMM (. 0.22) no::\ 
941 PPP amb ella/ 
942 MMM amb ella\ 
943 MMM (. 0.26) aquell senyor\ 
944 MMM uns sobres_ 
945 MMM i com que porten l'historial d'un cantó a l'altre de la gent_ 
946 MMM i bueno\ 
947 MMM tot això\ 
948 MMM (.. 0.51) i llavòrens jo_ 
949 MMM ai aquest bon home\ 
950 MMM no no se n'entera de les coses\ 
951 MMM diu\ 
952 MMM (. 0.13) fa::_ 
953 MMM u- -- 
954 MMM no sé si m'ha dit quatre o cinc dies que treballa aquí o una setmana\ 
955 MMM no [sé què m'ha] dit\ 
956 PPP [ah:\] 
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957 PPP perquè hi vam anar amb ta mare i encara hi era\ 
958 MMM sí:\ 
959 MMM espera't\ 
960 PPP hi vaig [anar jo\] 
961 MMM [i diu\] 
962 MMM i n- -- 
963 MMM i no se n'entera de re pobre home\ 
964 MMM està tot tan despistat\ 
965 MMM (. 0.26) i jo dic\ 
966 MMM aquest senyor treballa aquí/ 
967 MMM (. 0.22) oh dic\ 
968 MMM p(e)rò si {(??) era ahi:r} si_ 
969 MMM hi vaig anar a acompanya:r_ 
970 MMM a la meva mare\ 
971 MMM i jo he dit\ 
972 MMM [vaig anar--] 
973 PPP [jo hi] vaig (a)nar\ 
974 (comença a sonar una alarma) 
975 MMM ja ho sé:\ 
976 MMM p(e)rò jo he dit jo\ 
977 CME p(e)rò ella ho ha dit ja_ 
978 CME perquè ja_ 
979 CME abans_ 
980 CME (. 0.15) abans de què li digués re_ 
981 CME ja estava [1 intriga]da_ 
982 MMM [1 ja em l'he vist\] 
983 MMM s[í\ 2] 
984 CME [2 i] em diu_ 
985 CME {(E) ai he vist aquell de l'Aliança\} 
986 CME i jo_ 
987 CME m\ 
988 CME qui de l'Alianç[a\] 
989 MMM [s]í\ 
990 MMM i jo li dic_ 
991 MMM (. 0.20) vaig anar a acompanyar no fa gaires dies a la meva mare_ 
992 MMM (. 0.22) a l'Aliança_ 
993 MMM dic\ 
994 MMM i si hi visitava\ 
995 MMM diu_ 
996 MMM oh sí_ 
997 MMM diu_ 
998 MMM p(e)rò_ 
999 MMM (.. 0.55) diu que es ju-- 
1000 MMM se es se jubila el metge que ell (. 0.19) hi treballava\ 
1001 PPP (.. 0.45) [1 sí\] 
1002 MMM per[1què] aquest no ho és met[ge\ 2] 
1003 PPP [2 el] [3 Tomeu\] ((nom fictici)) 
1004 MMM [3 aquest] a: només gradua la vista\ 
1005 PPP sí\ 
1006 MMM (. 0.12) p(e)rò metge metge no\ 
1007 CME és que és gran el doctor To[meu] eh\ 
1008 PPP [sí\] 
1009 PPP (. 0.25) sí\ 
1010 MMM no: (é)s tan gran com això\ 
1011 PPP Déu n'hi do\ 
1012 MMM el que es deu és jubilar una mica abans\ 
1013 MMM (.. 0.41) i: diu_ 
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1014 MMM se ju[bila-- 1] 
1015 PPP [1 és més gran que jo] eh\ 
1016 CME (.. 0.97) a[:::pa\ 2] 
1017 MMM [2 a:::][pa\ 3] 
1018 PPP [3 sí]::[:\ 4] 
1019 MMM [4 no:\] 
1020 MMM no[:\ 5] 
1021 PPP [5 conxo] no\ 
1022 PPP amb els cabells ben blancs [que té\] 
1023 MMM [oh:] no:\ 
1024 MMM és jove aquell home\ 
1025 PPP no\ 
1026 PPP no t'ho creguis\ 
1027 MMM segur\ 
1028 CME ap[a\] 
1029 MMM [i] di:u_ 
1030 MMM se ju[bila_ 
1031 MMM diu i::_ 
1032 MMM i al ju]bilar-se li tocaria amb un altre metge_ 
1033 CME [@R(3.90)R@] 
1034 MMM i::_ 
1035 MMM i ha plegat ell\ 
1036 MMM dic escolta_ 
1037 MMM dic se jubila o el jubilen_ 
1038 MMM i aquest ha pleg[at\ 
1039 MMM o què\] 
1040 PPP [sí:\ 
1041 PPP en] t(r)euen molts\ 
1042 PPP eh\ 
1043 MMM diu bueno\ 
1044 MMM (.. 0.49) dic perquè a l'Aliança_ 
1045 (para de sonar l'alarma) 
1046 MMM diu bueno_ 
1047 MMM no ho sé tot això\ 
1048 PPP [xx] 
1049 MMM (.0.27) [tot] això ja no ho sé jo\ 
1050 PPP en despedeixen:_ 
1051 PPP dos o tres-cents\ 
1052 MMM am aquest senyor li (ha)n d'haver donat la la: jubilació anticipada\ 
1053 PPP (. 0.10) clar\ 
1054 CME {(A) i quin oculista anirem ara\  ((amb ironia)) 
1055 CME ja no podrem anar al doctor Tome:u\}  ((nom fictici)) 
1056 MMM és igual\ 
1057 PPP en deuen tenir d'al[tres\ 1] 
1058 MMM [1 la:--] 
1059 MMM [2 la--] 
1060 CME [2 ja\ 
1061 CME ho] dic en broma home\ 
1062 CME [3 @@] 
1063 MMM [3 no]més se n'hi quedarà poder [4 de cada--] 
1064 PPP {(??) [4 oh el Tomeu]\} 
1065 PPP el doctor Aragón vés a sapiguer si ell també mar[xarà\ 5]  ((nom fictici)) 
1066 MMM [5 pots comp]tar de què de cada especialitat poder només se n'hi 

quedarà [6 un\] 
1067 PPP [6 en] treuen molts i ja hi puja[ran\ 7] 
1068 MMM [7 sí\] 
1069 PPP (.. 0.48) l'alt- l'altre dia el diari portava que els hi han-- 
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1070 PPP els hi han_ 
1071 PPP (.. 0.39) els hi han donat dos mil millons de pessetes la Ge[nerali]tat 

eh\ 
1072 MMM [segur\] 
1073 MMM (. 0.12) ah\ 
1074 MMM la Gene[ralitat\] 
1075 PPP [la Gene]ralitat\ 
1076 PPP (.. 0.53) per ajudar-los\ 
1077 PPP (.. 0.85) dos mil millons\ 
1078 PPP (... 1.20) estan a l'aigua aquesta gent\ 
1079 PPP (... 1.09) {(??) ves\} 
1080 PPP poder si que ens en desfem\ 
1081 PPP jo (se)gons (se)gons el que pugin_ 
1082 MMM (.. 0.39) bueno\ 
1083 MMM doncs_ 
1084 MMM doncs_ 
1085 MMM hi havia aquell_ 
1086 MMM goi[ta\ 
1087 MMM aquell ja no hi és\ 1] 
1088 PPP [1 si hem de pagar cinc o] sis mil pes[setes cada mes\ 2] 
1089 MMM [2 p(e)rò_ 
1090 MMM go]ita que veus que x-- 
1091 MMM ha d'això\ 
1092 MMM ha trobat enxufe a Sant Pau eh\ 
1093 MMM (.. 0.45) i treballava a l'Aliança [feia anys] eh\ 
1094 PPP [deu coneix- --] 
1095 PPP deu conèixer algú home\ 
1096 MMM home cla:r\ 
1097 MMM (... 1.02) i fa anys i anys eh\ 
1098 PPP [xx] 
1099 MMM [i goita] ja\ 
1100 CME noia\ 
1101 CME treballa a [1 Sant Pau eh\] 
1102 CME [1 sí\ 
1103 CME p(e)rò_] 
1104 CME el marit d'aques[ta-- 2] 
1105 PPP [2 a]quest sí que és jove\ 
1106 MMM ah sí\ 
1107 MMM el marit d'aquesta_ 
1108 MMM està en paro\ 
1109 PPP (.. 0.51) sí::/ 
1110 PPP (. 0.24) i què fa\ 
1111 MMM (.. 0.40) està en paro\ 
1112 PPP (. 0.18) p(e)rò no fa de-- 
1113 PPP de-- 
1114 PPP d'això de-- 
1115 MMM (. 0.29) pues no:\ 
1116 MMM doncs [no sé on] treballava\ 
1117 PPP [xxx] 
1118 MMM no era a Sant Pau no\ 
1119 MMM no sé que er- -- 
1120 PPP cada [dia] hi han més\ 
1121 MMM [feia\] 
1122 CME (. 0.17) era taxista/ 
1123 CME no\ 
1124 MMM (. 0.40) no:\ 
1125 CME no era alguna cosa ai[xí/ 1] 
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1126 MMM [1 el] taxista era el que era l'home [2 de la la Bo]ix\ ((cognom fictici)) 
1127 CME [2 ah sí:\] 
1128 MMM [3 és taxis]ta\ 
1129 CME [3 mhm] 
1130 PPP [4 i què] et penses que a can Cabero no no pleguen perquè de què 

viurien\ 
1131 ??? [4 xx] 
1132 PPP (.. 0.46) clar\ 
1133 PPP [xx] 
1134 MMM [clar\ 
1135 MMM per]què vo- -- 
1136 MMM q- -- 
1137 MMM qui vols que ho [llogui\] 
1138 PPP [el el] Gerard no l'hi-- 
1139 MMM el Gerard\ 
1140 MMM no l'hi llogaria din[gú:\ 1] 
1141 CME [1 p(e)rò a] vostè l'hi han pagat lo que li [2 deuen\] 
1142 MMM [2 no:]:\ 
1143 MMM [3 què va\] 
1144 PPP (. 0.19) me'n [3 deuen\] 
1145 PPP si em deuen mig mi-- 
1146 PPP mig milló de pessetes\ 
1147 CME i quan li pagara[n\] 
1148 MMM [@]@ 
1149 PPP jo què sé\ 
1150 PPP (.. 0.88) no en té ni pe(r) pagar\ 
1151 CME (. 0.18) pos av- -- 
1152 CME pos aviat estarem nosaltres igual\ 
1153 CME @@@ 
1154 PPP (.. 0.46) eh/ 
1155 CME (. 0.18) si no li paguen_ 
1156 PPP (.. 0.97) què\ 
1157 CME (. 0.12) vostè ja pot anar pagant tot de moment\ 
1158 PPP (.. 0.48) sí\ 
1159 PPP gràcies a les neules\ 
1160 PPP nena\ 
1161 (soroll de màquina d'escriure de fons) 
1162 CME (... 1.23) [sí/] 
1163 PPP [per] això que interessa fer força neules\ 
1164 CME (... 1.20) sí\ 
1165 CME perquè això de cinquanta-cinc mil pessetes_ 
1166 CME vulguis o no_ 
1167 CME són dos mesos del de la Jaume\ 
1168 PPP (.. 0.88) bueno home\ 
1169 PPP {(??) p(e)rò} cinquanta-cinc i cinquanta-cinc_ 
1170 CME no\ 
1171 CME vull dir\ 
1172 CME que ja són dos mesos del Jaume\ 
1173 CME que: ha de treure del sou\ 
1174 CME [1 que ha--] 
1175 PPP [1 ah] [2 sí:/] 
1176 MMM [2 això ma]teix\ 
1177 MMM jo [3 he dit\] 
1178 PPP [3 ah:\] 
1179 MMM jo he dit\ 
1180 MMM lo que-- 
1181 MMM que el Jaume anava: a la privada_ 
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1182 MMM am(b) aquesta noia\ 
1183 MMM perquè:_ 
1184 CME a la seva filla tampoc no:_ 
1185 CME (. 0.15) p(e)rò la seva filla ha estat un any intentant fer s- -- 
1186 CME e- -- 
1187 CME ensajar per selectivitat\ 
1188 CME i tot això [eh\] 
1189 MMM [sí\] 
1190 MMM (..0.47) i::_ 
1191 MMM i li (he) dit lo que pagàvem\ 
1192 MMM {(??) al dir una cosa--} 
1193 MMM dic de matrícula noranta-cinc mil pessetes_ 
1194 MMM noranta-cinc mil\ 
1195 PPP (.. 0.40) sí\ 
1196 MMM (.. 0.44) dic i cada mes vint-i-cinc mil\ 
1197 MMM diu això val a la la Ramon Llull/ 
1198 MMM diu do(nc)s_ 
1199 MMM que-- 
1200 MMM és de les barates_ 
1201 MMM sent pri[vada\] 
1202 PPP [collo]ns\ 
1203 MMM (.. 0.30) apa\ 
1204 PPP ai\ 
1205 PPP (.. 0.48) se m'ha escapat\ 
1206 MMM (. 0.26) de se:r_ 
1207 MMM @ 
1208 MMM de les privades és bon- -- 
1209 MMM la barata\ 
1210 MMM diu [perquè:_] 
1211 PPP [sí:\] 
1212 MMM a la: (. 0.10) no sé qui val trenta-quatre mil_ 
1213 MMM (.. 0.70) cada mes\ 
1214 PPP [buf\] 
1215 MMM (.. 0.37) [ni] sé quina m'ha dit\ 
1216 PPP (.. 0.32) no hi ha dret\ 
1217 PPP p(e)rò hi ha dret am(b) ai[xò/] 
1218 MMM [a la--] 
1219 MMM quina/ 
1220 CME (. 0.19) ah no sé jo\ 
1221 CME no sé què ha dit\ 
1222 PPP (.. 0.66) p(e)rò deuen (. 0.11) pagar IVA i::_ 
1223 PPP i lo que te'n torna de vés a sa[ber de on\] 
1224 CME [ah\ 
1225 CME p(e)rò] també és la Ramon Llull eh\ 
1226 CME ja sé quina és\ 
1227 CME és-- 
1228 CME e:_ 
1229 CME volia fer econòmiques o algo així/ 
1230 CME (.. 0.32) o empresarials\ 
1231 CME i deu ser Esade\ 
1232 CME p(e)rò tam[bé és de la Ramon Llull Esade\] 
1233 PPP [bueno\ 
1234 PPP segons què fan\] 
1235 PPP segons què estudien varen-- 
1236 PPP m:_ 
1237 PPP val més\ 
1238 CME (. 0.27) cla:r\ 
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1239 CME p(e)rò [no és--] 
1240 PPP [la Ramon] Llull\ 
1241 CME p(e)rò també és la Ramon Llull\ 
1242 CME depèn de què estudi[ïs\ 1] 
1243 PPP [1 sí\] 
1244 PPP [2 depèn] de què estudiïs\ 
1245 MMM [2 ja\] 
1246 CME així-- 
1247 CME i sap/ 
1248 CME l:a-- 
1249 CME una de la meva facultat_ 
1250 CME la Eva_ 
1251 CME (.. 0.31) eh/ 
1252 CME (. 0.18) va suspendre sociolingüística_ 
1253 CME perquè no es va presentar al setembre_ 
1254 CME i ha ha[gut de] pagar_ 
1255 MMM [uh\] 
1256 CME sap/ 
1257 CME lo meu em costaria si jo pagués_ 
1258 CME cinquanta-sis mil\ 
1259 CME no/ 
1260 CME (.. 0.32) doncs ha hagut de pagar_ 
1261 CME les (a)questes_ 
1262 CME més_ 
1263 CME vint mi- pico d'aquella assignatura\ 
1264 CME total_ 
1265 CME setanta-set mil i pico\ 
1266 PPP (.. 0.37) ntx\ 
1267 CME (. 0.17) i total per un-- 
1268 CME per-- 
1269 CME per una-- 
1270 CME això també es passen eh\ 
1271 CME i x-- 
1272 PPP (.. 0.41) jo_ 
1273 PPP per les neules jo hauria d'haver fet pagar aquell duro més que deia la 

Maria del Car[me\] 
1274 CME [jo] ja ho deia que hagués de fer pagar més car\ 
1275 MMM (.. 0.36) vés-les algun dia al forn\ 
1276 MMM vés-me un dia a buscar [1 el pa\] 
1277 PPP [1 sap gre]u\ 
1278 PPP sap [2 greu\] 
1279 MMM [2 Joan\] 
1280 MMM un dia [3 vés--] 
1281 CME [3 sí:\] 
1282 CME vés-ho re[galant\ 4] 
1283 PPP [4 doncs jo no--] 
1284 PPP no-- 
1285 PPP no venen a les pastele[ries\ 5] 
1286 CME [5 p(e)rò és i]gual\ 
1287 CME ven[dran el mateix\ 6] 
1288 PPP [6 i a: l'Arbat va] anar el:_ 
1289 PPP Jaume li va dir que li'n portés més perquè no es-- 
1290 PPP no es fa re\ 
1291 MMM no veni[a\] 
1292 CME [p(e)rò] pare\ 
1293 CME vendran el mateix_ 
1294 CME (. 0.16) si li porta un duro més_ 
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1295 CME (..0.44) que un duro menys\ 
1296 PPP si no m'han preguntat el preu ningú\ 
1297 CME (. 0.23) do[ncs_] 
1298 PPP [només] aquella\ 
1299 CME (. 0.26) aquella tonta de cada any\ 
1300 MMM (. 0.24) escolta\ 
1301 MMM (.. 0.30) [vés un--] 
1302 PPP [xxxx] 
1303 MMM vés-me un dia a buscar el pa a:l forn_ 
1304 MMM (. 0.17) per veure aquestes neules\ 
1305 MMM el desastre que són\ 
1306 MMM vull que les vegis\ 
1307 PPP si els hi oferíssim\ 
1308 PPP (. 0.10) poder no\ 
1309 MMM (..0.37) oh:\ 
1310 MMM si ara ja en té aquelles_ 
1311 MMM {(??) deu ser aquella\} 
1312 CME no li ofereixi si ja té feina\ 
1313 CME [no:/] 
1314 PPP [no\ 
1315 PPP per]què-- 
1316 PPP sí::\ 
1317 PPP i tant\ 
1318 CME (. 0.11) té encàrrecs vos[tè\] 
1319 PPP [i] a l'A- l'Arbat\ 
1320 PPP (. 0.17) catorze mil eh\ 
1321 PPP són moltes [neules\] 
1322 CME [si vostè] busqué- -- 
1323 CME volgués que:_ 
1324 PPP i al Goloso també\ 
1325 PPP xxxx 
1326 PPP promet que me les comprara[n eh\] 
1327 CME [i al Ca]bero a últim mo- moment també\ 
1328 CME (. 0.25) si vostè volgués que jo li busqués més encàrrecs_ 
1329 CME jo conec molta gent que em:_ 
1330 CME buscaria per vostè encàrrecs\ 
1331 CME (.. 0.34) p(e)rò:_ 
1332 CME ja en tenim prous\ 
1333 CME (.. 0.45) perquè em va dir l'Helena_ 
1334 CME (. 0.10) vols que li digui a l'escola_ 
1335 CME que a l'escola en comprarien\ 
1336 ((PPP posa cara d'estranyat)) 
1337 CME la germana del Xavier\ 
1338 PPP (.. 0.44) sí\ 
1339 CME (. 0.23) p(e)rò_ 
1340 CME (.. 0.41) els profes[sors i--] 
1341 PPP [l'Helena qui] és l'Helena {(??) aquesta\} 
1342 CME pues una germana del Xavier\ 
1343 CME (.. 0.44) que els professors i tothom_ 
1344 CME i_ 
1345 CME molta gent n'hi podria comprar-ne\ 
1346 CME no/ 
1347 CME i dic\ 
1348 CME no\ 
1349 CME no no cal\ 
1350 CME (. 0.23) perquè ja en tenim prous\ 
1351 PPP (. 0.24) sí\ 
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1352 PPP no\ 
1353 PPP no en donc l'aba[st\] 
1354 CME [no] cal que digui\ 
1355 CME e- exacte\ 
1356 CME després aniríem tots aquí de cul\ 
1357 CME ofegats\ 
1358 PPP {(??) sí sí\} 
1359 PPP i llavons seria com particular_ 
1360 PPP o ho com es [1 faria\] 
1361 CME (. 0.20) [1 cla:r\] 
1362 CME com particul[a:r\ 2] 
1363 PPP [2 a preu de] pasteleri[a\ 3] 
1364 CME [3 no] no\ 
1365 CME com particular\ 
1366 PPP a particular les les venc a dues mil-- 
1367 PPP a dues-centes quinze eh\ 
1368 PPP (. 0.22) la bossa\ 
1369 CME (. 0.18) bue[no\] 
1370 MMM [do]ncs aquella noi- -- 
1371 MMM aquestes del forn_ 
1372 MMM a tres-centes_ 
1373 MMM (. 0.25) no sé què\ 
1374 MMM lletges\ 
1375 MMM [tres-centes i pico\] 
1376 PPP [i a-- 
1377 PPP al Ba]diu els hi haig de fer\ 
1378 PPP (. 0.11) que encara no [1 ho sé\] 
1379 MMM [1 oh] p(e)rò et penses que són poc ll[etges_ 2] 
1380 PPP [2 {(??) fer-lis sí\}] 
1381 PPP p(e)rò_ 
1382 PPP si tenen_ 
1383 CME (. 0.10) ja:\ 
1384 CME no sap si tindrà lots o no\ 
1385 PPP a:ixò mateix\ 
1386 CME (.. 0.75) p(e)rò pare\ 
1387 CME necessito_ 
1388 CME a: la Cristina la Glòria i a la-- 
1389 CME i això x\ 
1390 CME i a l'Anna Mari_ 
1391 CME els [hi podem regalar\] 
1392 MMM [sí que us en] donarem sí\ 
1393 PPP (.. 0.44) bueno\ 
1394 CME (.. 0.39) i a l'Anna Mari també eh\ 
1395 CME (.. 0.31) que em va dir_ 
1396 CME ja et compraré quatre paquets\ 
1397 CME p(e)rò jo li vull regalar\ 
1398 CME perquè s'han portat molt bé amb mi\ 
1399 PPP (es)tà bé\ 
1400 CME (.. 0.95) ja li pagaré jo si vol\ 
1401 CME vull dir\ 
1402 CME que si fa falta [jo li pago\] 
1403 PPP [als altres tam]bé quatre paquets_ 
1404 CME no\ 
1405 CME (. 0.17) bueno\ 
1406 CME no sé\ 
1407 CME (.. 0.45) clar\ 
1408 CME si en fas un\ 
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1409 CME (.. 0.53) p(e)rò vull dir\ 
1410 CME lo que em digui l'Anna Mari jo no li cobrari-- 
1411 CME l'Anna Mari em va dir que me n'encarregaria\ 
1412 CME em sembla que quatre paquets o cinc\ 
1413 CME (.. 0.65) pues lo que-- 
1414 CME a l'Anna Mari no li cobrem\ 
1415 MMM (.. 0.32) bueno:\ 
1416 MMM si:_ 
1417 MMM si per cas [1 allavòrens_ 
1418 MMM dos o tres que] no els hi cobr[i xx\ 2] 
1419 PPP [1 bueno\ 
1420 PPP tampoc ho voldran ells\] 
1421 CME [2 ah\] 
1422 CME {(??) ai[xò\ 3]} 
1423 PPP [3 si\] 
1424 CME e:_ 
1425 CME [això xx--] 
1426 PPP [tampoc ho vol]dran elles\ 
1427 PPP sí sí-- 
1428 PPP (.. 0.34) si no ja us els demanarien [si no\] 
1429 CME [pues no\] 
1430 CME li regalem dos paquets a la: Glòria_ 
1431 CME dos a la Cristina_ 
1432 CME [dos a la--] 
1433 ((MMM se'n va a la cuina)) 
1434 PPP [ah bueno\] 
1435 PPP (.. 0.82) si tol- -- 
1436 PPP si a tu te les demanen_ 
1437 PPP (.. 0.41) si et demanen quatre paquets_ 
1438 PPP (. 0.10) o cinc\ 
1439 PPP (.. 0.51) els hi cobrem\ 
1440 PPP i:_ 
1441 PPP {(??) vendo} dos més de regal\ 
1442 (soroll de tapes de la cuina que MMM deu està remenant) 
1443 CME (.. 0.53) no\ 
1444 CME la gent_ 
1445 CME (. 0.25) al Xavier {(AC) lu- li va fer això el mateix l'any passat_ 
1446 CME i després tenia masses neules\} 
1447 CME (.. 0.39) lo que ha de f[er_] 
1448 PPP [ah:\] 
1449 CME és\ 
1450 PPP (... 1.02) cobraré_ 
1451 PPP en ves de quatre [1 li cobrem] [2 dos\] 
1452 MMM [1 ara en cobrem--] 
1453 CME [2 e:]xacte\ 
1454 PPP (. 0.16) bueno\ 
1455 CME (. 0.15) al Xavier li va passar_ 
1456 CME i després tenia tantes neules_ 
1457 CME que m:_ 
1458 CME no sabia què fer-ne l'any [passat\] 
1459 PPP [bueno\] 
1460 PPP se les va menjar no\ 
1461 CME (. 0.25) sí cla:r\ 
1462 CME p(e)rò_ 
1463 CME no sabia què fer-ne de tantes\ 
1464 PPP (.. 0.47) bue[no\ 1] 
1465 ((MMM va des de la cuina i se situa en un lateral del menjador)) 
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1466 MMM [1 vaig] a coure la patata [2 bulli]da_ 
1467 PPP [2 xx] 
1468 MMM i escolta Jaume\ 
1469 ((MMM va a l'habitació de CME)) 
1470 PPP (.. 0.78) i_ 
1471 PPP qui et demanarà\ 
1472 PPP la Cristina i la Glòria [1 també/] 
1473 MMM [1 que xxxx] [2 que t'escalivi una po]ma/ 
1474 CME [2 i a la Laura i a l'Anna\] 
1475 PPP (.. 0.32) pse\ 
1476 MMM no:/ 
1477 PPP (... 1.01) [amb dos paquets n'hi haurà prou\] 
1478 ((MMM torna de l'habitació de CME)) 
1479 MMM [he anat a preguntar al Jaume_ 
1480 MMM si] volia que li escalivés una poma_ 
1481 MMM perquè té mal de panxa\ 
1482 MMM avui no [ha esmor]zat\ 
1483 PPP [qui/] 
1484 MMM (. 0.12) perquè té mal de panxa_ 
1485 MMM i no ha esmorz[at\ 1] 
1486 CME [1 ha] anat [2 al wàter tres cops\] 
1487 PPP  [2 i i_ 
1488 PPP i de què/] 
1489 MMM n- no no ho sé\ 
1490 MMM (. 0.27) e- es (ha)gués menjat un iogurt\ 
1491 MMM (.. 0.45) tan bé que van els iogurts per la panxa\ 
1492 PPP (.. 0.99) i ha anat al wàter/ 
1493 MMM sí:\ 
1494 PPP (.. 0.43) jo avui al dematí tenia ganes d'anar al wàter i no m'ha sortit\ 
1495 PPP i al final he marxat\ 
1496 PPP i encara hi haig d'anar\ 
1497 CME (. 0.29) @@@@ 
1498 PPP sí home\ 
1499 PPP dic què coi és perdre el temps aquí\ 
1500 PPP (. 0.19) anava re- repretant_ 
1501 PPP i no venia\ 
1502 MMM (. 0.11) @ 
1503 PPP i en tenia ganes\ 
1504 CME (.. 0.59) @[@] 
1505 PPP [vé]:s home\ 
1506 PPP dic vés a fer punyetes\ 
1507 PPP i me n'he anat\ 
1508 ((MMM se'n torna de nou a la cuina)) 
1509 CME (.. 0.39) ben fet\ 
1510 MMM (. 0.22) do[ncs mira\] 
1511 PPP [encara hi] haig d'anar\ 
1512 PPP mira\ 
1513 MMM (.. 0.58) doncs mira\ 
1514 MMM vés-hi ara\ 
1515 PPP sí\ 
1516 PPP x sóc una cosa rara\ 
1517 PPP jo també\ 
1518 MMM (... 1.02) mentrestant te coc-- 
1519 MMM @[@@] 
1520 PPP [què pa]ssa\ 
1521 PPP que el dia haig d'anar_ 
1522 PPP n:o puc\ 
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1523 PPP (. 0.15) ahir feia neules i tenia d'haver-hi anat\ 
1524 PPP (.. 0.67) i vaig aguantar\ 
1525 CME això sem- em diu el Xavier\ 
1526 CME quan tinguis ganes vés\ 
1527 CME perquè si no_ 
1528 CME e-- 
1529 CME a mi també em costa [anar-hi\] 
1530 (soroll de tapes de la cuina) 
1531 PPP [sí\] 
1532 PPP p(e)rò llavons_ 
1533 PPP e_ 
1534 PPP [costa\] 
1535 CME [si no de]sprés no pots (.) anar-hi\ 
1536 (soroll màquina d'escriure) 
1537 PPP és un_ 
1538 PPP (. 0.22) ah\ 
1539 PPP (. 0.17) la vida és:_ 
1540 PPP (... 1.03) un xou\ 
1541 CME (... 2.39) @@@ 
1542 CME un xou diu\ 
1543 CME (.. 0.81) res\ 
1544 CME (... 1.57) petitó::\ 
1545 PPP (. 0.20) bueno\ 
1546 PPP que jo no faig re aquí\ 
1547 CME (.. 0.43) xa[:to:\] 
1548 PPP [sentat_] 
1549 CME (.. 0.62) com si tingués de fer re jo\ 
1550 CME (.. 0.52) puc parar mai\ 
1551 CME (.. 0.66) {(PP) miri quin fred tinc a les m[ans\]} 
1552 PPP [tot] per-- 
1553 PPP (... 1.06) per haver-me casat\ 
1554 PPP veus/ 
1555 PPP i tenir aquests fills\ 
1556 CME tan macos i tan formosos\ 
1557 PPP (. 0.18) sí\ 
1558 PPP no\ 
1559 PPP això sí\ 
1560 CME (. 0.18) i doncs/ 
1561 PPP (... 1.16) {(PP) p(e)rò tenen_ 
1562 PPP (. 0.27) tenen [fred\]} 
1563 MMM [la Mari]a Assumpta aquest ves- tenia que anar de fer un canguro\ 
1564 PPP (.. 0.77) ah sí\ 
1565 PPP (. 0.15) sí\ 
1566 PPP ja ho va dir-ho\ 
1567 PPP (... 2.56) pobreta\ 
1568 PPP (... 1.70) p(e)rò mira que ahir es podia desgraciar la vida eh\ 
1569 CME (.. 0.39) allò del calentador va ser massa eh\ 
1570 CME (.. 0.30) perquè_ 
1571 CME jo pensava que ha[via parat_ 
1572 CME i encès el calentador_] 
1573 PPP [jo no ho entenc que passin aquestes coses\] 
1574 CME p(e)rò va apagar el gas\ 
1575 CME i llavòrens va tornar a encendre el gas\ 
1576 CME diu el Xavier_ 
1577 CME ah\ 
1578 CME (ai)xí sí que pot ser\ 
1579 ((MMM torna al menjador amb unes patates, un ganivet i una cassola)) 
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1580 MMM (.. 0.53) estic dient que la Ma[ria Assump--] 
1581 PPP [tampoc\] 
1582 PPP i si_ 
1583 PPP el gas marxa_ 
1584 PPP i si va apagar el gas\ 
1585 CME (.. 0.39) p(e)rò el va tornar a encendre\ 
1586 MMM [el van tornar a encendre\] 
1587 CME [i aquell mateix mome]nt_ 
1588 CME va entrar el gas que encara hi havia_ 
1589 CME i va sortir una flamarada així enfora_ 
1590 CME (.. 0.72) va apagar el g[as\] 
1591 PPP [i a]l apretar allò deu sortir més gas\ 
1592 CME clar\ 
1593 CME i en seguida va tornar a encendre\ 
1594 ((MMM es posa a pelar patates al menjador)) 
1595 CME allavors va venir tota una flamarada\ 
1596 PPP i ella ho va fer de bona gana\ 
1597 PPP pobreta\ 
1598 PPP perquè_ 
1599 MMM (.. 0.67) ha d'anar a fer un canguro_ 
1600 CME [1 aques- aquest vespre\] 
1601 PPP [1 sí:\ 
1602 PPP ja ho sé\] 
1603 PPP ja ho [2 he sen]tit\ 
1604 MMM [2 ah\] 
1605 (soroll de la màquina d'escriure de fons) 
1606 PPP (... 2.48) menos mal que van estar de sort\ 
1607 PPP gràcies a [1 Déu\] 
1608 MMM [1 es] (ha)guera pogut cremar tota la cara\ 
1609 PPP (. 0.15) i [2 tant\] 
1610 CME [2 diu e- --] 
1611 CME diu el Xavier que si: hagués sigut ell s'hagués cremat els ulls i tot\ 
1612 CME perquè_ 
1613 CME a a l'Assumpta li arriba pel cabell_ 
1614 CME p(e)rò al Xavier li arribava pels [ulls\] 
1615 MMM [oh es]cla:r\ 
1616 PPP (.. 0.61) en Xavier/ 
1617 CME (. 0.17) xxx[1 x\] 
1618 MMM [1 p(e)]rò al ser més alt sí\ 
1619 PPP (.. 0.37) [2 xx] 
1620 MMM [2 diu] que de seguida la Maria Assumpta diu_ 
1621 MMM {(E) ai\ 
1622 MMM aquest armari no s'ha cremat/} 
1623 MMM l'armari que és-- 
1624 MMM e- el plater\ 
1625 MMM que és al davant aixís del calentador\ 
1626 MMM (. 0.11) aquest armari_ 
1627 MMM de seguida he fet aixís_ 
1628 MMM (. 0.23) aviam si es (ha)via cremat l'armari\ 
1629 MMM diu [1 perquè tota la--] 
1630 CME [1 imagini's la flama]rada que li [2 deu haver sortit\] 
1631 MMM [2 la flama ha fet] aixís\ 
1632 PPP quin armari_ 
1633 MMM (. 0.23) [3 el plater\] 
1634 CME [3 el plater\] 
1635 CME imagini's la flama que li devia sortir\ 
1636 PPP el d'allà:/ 



CONVERSA 07 
Transcripció discursiva 

 30 

1637 MMM (. 0.12) el plat[er\ 1] 
1638 PPP [1 a]llà ont és el la màquina de rentar\ 
1639 CME [2 sí\] 
1640 MMM [2 {(@) sí\}] @@ 
1641 PPP (. 0.16) devia anar_ 
1642 PPP sort que és baixa\ 
1643 CME (.. 0.58) si [1 tenia] els cabells els té cremats_ 
1644 MMM [1 ja\] 
1645 CME no ho ha v[i:st/ 2] 
1646 MMM [2 no] [3 ho has vist/] 
1647 PPP [3 bueno que si hagués si]gut més altes_ 
1648 PPP allavons sí que [4 s'hauria--] 
1649 CME [4 i i quan] jo vaig baixar [5 tenia tota--] 
1650 PPP [5 li hauria agafat la] cara\ 
1651 CME tota la camisa plena de de bor- borrisol [6 de re]pels\ 
1652 PPP [6 bue:no\] 
1653 PPP (.. 0.72) que si és més alta_ 
1654 CME [1 ah\] 
1655 PPP (.. 0.30) [1 li a]gafa la cara\ 
1656 CME ja[:\ 2] 
1657 PPP [2 i] llavons sí\ 
1658 MMM (.. 0.81) po[dia haver quedat cega i 3] tot\ 
1659 MMM [3 oh cla:r\] 
1660 MMM ja veus\ 
1661 CME mhm\ 
1662 MMM (.. 0.36) i cremar els ulls\ 
1663 MMM (... 1.20) {(F) ai Déu meu\} 
1664 MMM (... 1.67) i què més ens ha de passar\ 
1665 MMM (.. 0.31) no [1 ho sé\] 
1666 CME [1 no sé]:\ 
1667 MMM [2 xxx] 
1668 CME [2 pse\ 
1669 CME ja no] ens pot passar res [3 més\] 
1670 MMM [3 no] no ens pot passar gran [4 cosa més no\ 
1671 MMM creu\] 
1672 PPP [4 gràcies a Déu no ha sigut--] 
1673 PPP no ha sigut re això\ 
1674 PPP (... 2.51) no ho he explicat al Gerard no\ 
1675 CME no fa fal- -- 
1676 CME és que ja fa tanta pena\ 
1677 PPP fot pena\ 
1678 PPP sí\ 
1679 CME ai qui[na pena\ 1] 
1680 MMM [1 em fa ta:nta] pe[na\ 2] 
1681 PPP [2 la mes]tressa m'ha preguntat de què viu la nena\ 
1682 PPP bu- bueno\ 
1683 PPP p(e)rò la Maria A- -- 
1684 (se sent un cop) 
1685 PPP (.. 0.48) l'Assumpta ja li havia_ 
1686 PPP (.. 0.51) ja l'hi havia explicat\ 
1687 CME lo del peu/ 
1688 PPP sí\ 
1689 PPP (.. 0.51) diu no:_ 
1690 PPP encara no ho té arreglat no\ 
1691 PPP ho van anar a mirar_ 
1692 PPP diu p(e)rò noi_ 
1693 PPP (.. 0.46) diu ara han d'operar a- a- al de x-- 
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1694 PPP al de Figueró\ 
1695 PPP (.. 0.32) va fer un mal gesto_ 
1696 PPP d'un jonoll_ 
1697 PPP i l'han d'operar d'un jonoll\ 
1698 PPP (... 1.88) sé no sé què pren_ 
1699 PPP encara té alguna cosa\ 
1700 CME (.. 0.46) el Cesc Solà_  ((cognom fictici)) 
1701 CME tenia els dos lli- -- 
1702 CME els-- 
1703 CME (.. 0.44) els lli-- 
1704 MMM el que li va deixar les crosses\ 
1705 CME e:ls lligaments del jonoll_ 
1706 CME (.. 0.64) eh/ 
1707 CME (.. 0.63) malament i gastats de-- 
1708 CME és que feia molt atletisme_ 
1709 MMM (.. 0.47) atl[eti]sme o natació/ 
1710 CME [i--] 
1711 CME n[o no\] 
1712 MMM [ah no\] 
1713 MMM atletisme [1 feia el] [2 Cesc\] 
1714 MMM [1 i això/] 
1715 CME [2 i]:_ 
1716 CME malament\ 
1717 CME i el van haver d'operar i tot\ 
1718 PPP (.. 0.47) i el Josep Maria_ 
1719 PPP (.. 0.33) jugant ballet_ 
1720 PPP (. 0.11) ju- -- 
1721 PPP (. 0.15) ai jugant\ 
1722 PPP (. 0.16) ballant els ballets_ 
1723 PPP (.. 0.43) com que saltaven tant_ 
1724 PPP i ell tant alt que és_ 
1725 PPP (.. 0.47) a- al caure_ 
1726 PPP (... 1.15) que es va fer [to- xx\] 
1727 CME [ah\ 
1728 CME que va ca]ure/ 
1729 PPP (.. 0.59) sí:\ 
1730 PPP e a- a- ca- -- 
1731 PPP (. 0.12) quan- -- 
1732 PPP si- -- 
1733 PPP (.. 0.41) rodaven i es lligaven amunt_ 
1734 PPP (.. 0.20) i allavors al caure_ 
1735 PPP devia tocar un mal gest_ 
1736 CME (. 0.22) ah\ 
1737 PPP (. 0.23) i_ 
1738 PPP d'això el van haver d'operar\ 
1739 PPP (.. 0.30) [1 te'n recordes/] 
1740 CME [1 ja\ 
1741 CME sí\ 
1742 CME sí\ 1] 
1743 CME que vam anar a l'hospital a [2 veure'l\] 
1744 PPP [2 al carrer de] Camèli[es\ 3] 
1745 CME [3 all]à:_ 
1746 MMM sí\ 
1747 MMM (.. 0.56) [l'hospital Evangèlic\] 
1748 PPP [va ser de- de- de]ls ballets\ 
1749 PPP (... 2.40) i em sembla que es tenia de fer l'altre p(e)rò no l'ha fet\ 
1750 MMM ahir a la Maria-- 
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1751 MMM ai\ 
1752 MMM el Ja- -- 
1753 MMM e:l metge li va dir amb la Maria Assumpta_ 
1754 MMM (.. 0.73) aqueste:s_ 
1755 MMM aquestes crosses ja són de segona mà {(@) oi\} 
1756 PPP {(@) sí\ 
1757 PPP (.. 0.48) i tu_ 
1758 PPP [com és que ho sap/}] 
1759 MMM [{(@) i_ 
1760 MMM i] di--} 
1761 MMM oh\ 
1762 MMM ja es va veure que no eren noves\ 
1763 PPP (. 0.12) ah sí/ 
1764 MMM i diu sí:\ 
1765 MMM (.. 0.33) diu_ 
1766 MMM qui te les ha deixades\ 
1767 MMM (.. 0.30) de qui són\ 
1768 MMM (.. 0.48) diu_ 
1769 MMM d'un amic meu que el van operar del jonolls\ 
1770 MMM (.. 0.36) @ 
1771 PPP (.. 0.98) ah\ 
1772 MMM d'un amic meu que van operar del jo- dels jonolls_ 
1773 MMM i que es va fer mal_ 
1774 MMM diu sí\ 
1775 MMM que feia_ 
1776 PPP (.. 0.75) ja l'hi he dit a [la mestre]ssa_ 
1777 MMM [fred\] 
1778 PPP he dit_ 
1779 PPP sí\ 
1780 PPP i dic\ 
1781 PPP ja va en cro- en crosses_ 
1782 PPP diu p(e)rò_ 
1783 PPP (.. 0.56) sort que no les hem tingut de comprar\ 
1784 PPP que els hi han deixat\ 
1785 PPP oh\ 
1786 PPP menos mal\ 
1787 PPP diu {(@) encara\} 
1788 PPP (. 0.22) què quant val això\ 
1789 CME (.. 0.80) no ho sé\ 
1790 PPP val [1 val diners eh\] 
1791 MMM [1 i i_ 
1792 MMM i el 1] Serg[i_ 2] 
1793 CME [2 e]l Xavier ens les hagués deixat les de la farmàci[a\ 3] 
1794 MMM [3 s]í bueno\ 
1795 MMM p(e)rò [4 si les fas] mal bé després no les [5 poden vendre per noves\] 
1796 PPP [4 sí bueno\] 
1797 PPP [5 unes quinze mil pessetes_] 
1798 CME ja:\ 
1799 CME @[@] 
1800 PPP [a] a l'Antoni que_ 
1801 PPP que es va tren- {(??) que es va haver de} xx aquella cama també\ 
1802 MMM (.. 0.10) [1 hi:\] 
1803 PPP [1 o el] peu\ 
1804 PPP qu(è) era x {(??) all[ò\ 2]} 
1805 MMM [2 no] ho sé tu\ 
1806 MMM ja s'ha trencat tantes coses [3 aquell\] 
1807 MMM [3 i jo--] 
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1808 PPP i va anar a aquella farmàcia de carrer avinguda Gaudí\ 
1809 MMM (. 0.25) ja[:\ 
1810 MMM clar\] 
1811 PPP [l'hi vaig] acompanyar jo amb l'Anton\ 
1812 PPP (.. 0.63) i llavors li va costar nou mil pessetes ja\ 
1813 MMM (.. 0.40) fixa't\ 
1814 PPP ho va comprar allà\ 
1815 MMM (.. 0.84) i quants anys fa_ 
1816 PPP (... 1.06) cony molts\ 
1817 MMM cl[a:r\] 
1818 PPP [més de] deu anys poder\ 
1819 PPP no/ 
1820 MMM (. 0.27) ara poder en valdrien vint mil\ 
1821 CME (. 0.13) ui\ 
1822 CME fa molt temps\ 
1823 CME va ser quan per Sant Joan/ 
1824 CME que estàvem allà al camp del Barça_ 
1825 CME que cantaven el Lluís Llach i tot [1 allò/] 
1826 PPP [1 sí\] 
1827 MMM [1 no\] 
1828 MMM llavòrens era un dit de la mà\ 
1829 PPP {(@) allò era una altra co[sa\ 1]} 
1830 MMM {(@) [1 lla]vons era una [2 al- altra cosa\]} 
1831 PPP [2 una altra vegada es va trencar] la boca\ 
1832 MMM [3 tot els-- 
1833 PPP tots els queixals\ 3] 
1834 MMM [3 xxxxx 
1835 MMM oh\ 3] 
1836 MMM això de petit\ 
1837 MMM sí\ 
1838 MMM oh llavòrens de petit\ 
1839 MMM noi\ 
1840 PPP oh no tant petit era\ 
1841 PPP (.. 0.39) [1 {(??) ves si no\}] 
1842 MMM [1 si no si no e]ra peti:t\ 
1843 MMM [2 xx--] 
1844 PPP [2 no e]ra petit\ 
1845 MMM (. 0.20) anava a les monges\ 
1846 MMM feia la bà[sica\] 
1847 PPP [sí bu- --] 
1848 PPP bueno:\ 
1849 PPP p(e)rò tenia quinze anys_ 
1850 PPP ben bé ca[sibé\ 1] 
1851 CME [1 p(e)rò] mare només té-- 
1852 CME [només té:_ 2] 
1853 MMM [2 no:::] tenia quin[3 ze a::][nys\ 4] 
1854 CME [3 què ha de tenir quinze] [4 anys\] 
1855 PPP [4 no\] 
1856 MMM en tenia-- 
1857 MMM encara no havia fet la comunió::\ 
1858 PPP poder no\ 
1859 PPP no:/ 
1860 MMM (. 0.12) no::\ 
1861 CME vuit any\ 
1862 CME ja pot ser\ 
1863 CME i nosaltres ja hi érem\ 
1864 CME ja pot ser\ 
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1865 CME perquè el Xa-- 
1866 CME té un any més que el Xavier només\ 
1867 MMM sí[:\ 1] 
1868 PPP [1 p(e)rò li ha pa]ssat tantes coses a aquest nano\ 
1869 PPP (.. 0.83) b(u)e[no\ 2] 
1870 MMM [2 li] [3 ha--] 
1871 ((MMM se'n va a la cuina)) 
1872 CME [3 i a]ra ja està casat\ 
1873 PPP (.. 0.65) sí\ 
1874 CME (. 0.10) ves per on\ 
1875 PPP (.. 0.46) {(PP) ja està casat\} 
1876 MMM (... 1.17) ara ja ha centrat el cap\ 
1877 CME (.. 0.95) està casat\ 
1878 CME (.. 0.41) i no vaig poder anar al casament\} 
1879 CME (.. 0.81) que el casament del Joan és un dissabte i jo tinc el CAP\ 
1880 CME (.. 0.29) aquell cu:rs que fa:ig\ 
1881 PPP (.. 0.65) ntx\ 
1882 PPP (.. 0.96) oh\ 
1883 PPP no es pot deixar/ 
1884 CME sí\ 
1885 CME p(e)rò em sembla que has de fer alguna cosa_ 
1886 CME algun treball_ 
1887 CME [o al:guna cosa\ 
1888 CME no sé\] 
1889 PPP [ah bueno\ 
1890 PPP mira d'anar-hi\] 
1891 PPP home\ 
1892 PPP per-- 
1893 PPP (... 1.35) un dissabte é[s/] 
1894 CME [sí\] 
1895 CME i a més al matí\ 
1896 CME i jo pensava que era a la tarda\ 
1897 CME (. 0.29) la mare diu que es casen dissabte al matí\ 
1898 CME (. 0.23) dia quinze/ 
1899 CME (.. 0.36) que és un dissabte/ 
1900 CME sí:\ 
1901 PPP (.. 0.52) ntx\ 
1902 PPP (... 1.30) i [1 al ma]tí:\ 
1903 PPP [1 i:_] 
1904 CME (.. 0.36) [2 sí\] 
1905 PPP [2 tam]bé em fotarà a mi\ 
1906 CME si fos a la tarda encara\ 
1907 CME p(e)rò al matí_ 
1908 PPP també em fumarà a mi\ 
1909 PPP (... 1.90) encara no ho sabia jo que era un dissabte\ 
1910 CME (.. 0.31) sí\ 
1911 CME i a més al matí\ 
1912 ((PPP fa petar els dits)) 
1913 PPP (... 2.71) hauré: de demanar festa\ 
1914 PPP (. 0.24) punyeta\ 
1915 PPP (... 2.02) haig de demanar festa no/ 
1916 CME (. 0.27) clar\ 
1917 CME haurà de demanar [festa\] 
1918 PPP [aquí al] sota el sofà hi ha alguna cosa\ 
1919 PPP (... 1.44) mira què hi ha\ 
1920 ((CME s'ajup per mirar a sota el sofà)) 
1921 CME [a on\] 
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1922 PPP [aquí] hi ha una revista\ 
1923 PPP a sota\ 
1924 ((tot posant-se de peu al costat del sofà i d'esquena a la taula)) 
1925 PPP (... 1.17) ho veus/ 
1926 CME (.. 0.61) sí\ 
1927 CME (.. 0.92) ai\ 
1928 CME (.. 0.66) ai miri\ 
1929 CME si no veig re pare\ 
1930 CME què vol que vegi amb u[lleres\ 1] 
1931 PPP [1 sí:]:\ 
1932 PPP [2 aquí al cos]tat\ 
1933 CME [2 xxx] 
1934 CME (.. 0.41) amb ulleres de sol_ 
1935 CME què vol que veg[i\] 
1936 PPP [ah:\] 
1937 ((CME es treu les ulleres)) 
1938 CME (... 1.32) no veia re\ 
1939 PPP (.. 0.37) bueno\ 
1940 PPP mira\ 
1941 PPP goita quantes coses\ 
1942 CME (. 0.11) goita\ 
1943 CME (. 0.16) ah això\ 
1944 CME mira que ho buscava eh\ 
1945 PPP (. 0.31) veus\ 
1946 CME (. 0.10) ara ja està passat\ 
1947 CME (. 0.16) està [caducat\] 
1948 PPP [sort de jo\] 
1949 PPP (... 1.02) sort de jo\ 
1950 PPP (... 1.09) b(u)eno\ 
1951 PPP jo an aquí no hi faig re jo eh\ 
1952 MMM jo tampoc\ 
1953 PPP (.. 0.99) què és això tan negre_ 
1954 ((CME agafa la gravadora i es trasllada a la cuina)) 
1955 PPP (... 3.00) tan negre no ho voldria pas comprar jo això jo\ 
1956 MMM (.. 0.55) no l'he comprat pas jo\ 
1957 MMM i d'ont ho has tret\ 
1958 MMM (.. 0.40) de dalt del terrat\ 
1959 PPP (.. 0.37) que [1 s'ha--] 
1960 PPP [1 s'ha] tornat negr[e/ 2] 
1961 CME [2 sí\] 
1962 CME p(e)rò no ho va comprar_ 
1963 CME oi mare/} 
1964 MMM era vermell\ 
1965 MMM s[í:\] 
1966 PPP [no] no és dolent/ 
1967 MMM és d'aquells vermells\ 
1968 (soroll de l'aigua que surt de l'aixeta) 
1969 PPP què fa aquest ràdio encegués\ 
1970 MMM (.. 0.74) [1 mana\] 
1971 PPP [1 ah::\] 
1972 MMM qui[n ràdio\ 2] 
1973 PPP [2 ja està:\] 
1974 PPP ja ho sé\ 




