
SÈRIE CAPÍTOL TCR FRAGMENT TRET GENÈRIC TRET ESPECÍFIC OBSERVACIONS
Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:21 JERRY Estareu equipades amb monopatins 

voladors,..
ALEX Ah!
(...)
JERRY ...minipol[z]eres amulet, i es nostro 
nou invent just tret de sa taula de disseny: sa 
segona pell.

Grau d'articulació fonètica Sonorització

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:10:42 JERRY Com va sa mi[z]ió? Grau d'articulació fonètica Sonorització
Duel Masters L'antiduelista 00:01:52 FLORA I e[dz]actament, què fas comptes 

fer?
Grau d'articulació fonètica Africació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de 
tasques i amb sa vostra màgia heu 
d’aconseguir realitzar les a sa primera ho heu

Grau d'articulació fonètica Africació

d’aconseguir realitzar-les a sa primera, ho heu 
entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es 
e[dz]àmens...

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:57 ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si no 
hi ha cinturó de seguretat i no em posen una 
pel•li, no puig a l’avió.
IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre 
ens deixa e[dz]actament al lloc programat.

Grau d'articulació fonètica Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar 
sense que mos vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de 
no fer tard a classe que ni s’han fi[dz]at en 
noltros.

Grau d'articulació fonètica Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:57 MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club 
de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa 
Protecció Humana. Cuidam sa seguretat 
mundial. Secretament, és clar.
MANDY Idò sou com espies...
JERRY E[dz]actament.

Grau d'articulació fonètica Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:35 JERRY Repel•leix, re[s]isteix i lleva qualsevol 
substància exterior.

Grau d'articulació fonètica Ensordiment

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:54 JERRY Acab de rebre s'anàli[s]i de 
s'arracada de na Sam. (...)

Grau d'articulació fonètica Ensordiment

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:43 JERRY Me sap greu, al•lotes, però han 
desaparegut estudiants universitaris en el 
nor(d)-oest canadenc.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

T t ll S i S f t i lè l 00 04 35 JERRY R l l i i t i i ll l l G d' ti l ió f èti R d ió à tiTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:35 JERRY Repel•leix, resisteix i lleva qualsevol 
su(b)stància exterior.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:02 JERRY És s’Organi(t)[s]ació Mundial per a sa 
Protecció Humana. Cuidam sa seguretat 
mundial. Secretament, és clar.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica i ensordiment

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! 
Ho arruïnarà tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten 
Taaag!] Fa bon dia per patinar, no és ver?
MÀSCARA Has d’ap(r)endre maneres, 
jovenet! (...)

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:07:25 MANDY Un batut de moca mig descafeïnat. 
Ah!
ALEX No som aquí per prend(r)e cafè

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

ALEX No som aquí per prend(r)e cafè, 
Mandy; tenim una missió!

Duel Masters L'antiduelista 00:04:25 JEROME No has de passar gen(s) de pena 
per ton pare, Flora. És un gran duelista, me 
va substituir quan vaig ser fora una 
temporada.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Duel Masters L'antiduelista 00:04:46 JEROME Ets igual que en Fauna, ho saps? 
És vere, es te(s)ts s’assemblen a ses olles.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Duel Masters L'antiduelista 00:05:31 JEROME De vegades, sa papallona no veu 
sa seva ombra, i sa llum de sa lluna li pega 
ju(s)t damunt. Llagost, això t’ajudarà.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:00 HAZUKI I de ver mos serveix com a 
entrenament fer tots aquest(s) trucs? Sap(s) 
que sembla de fàcil, així.

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:05:17 DOREMI Què passa ara?
POPPU Fe(s) el favor de no espipellar entre 
menjades, d’acord?

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:06:07 SHIMBEI Espereu-me!!
KIRIMARU Fe(s) via! Regals, regals, la la la la 
la! Regals, regals, la la la la la!

Grau d'articulació fonètica Reducció consonàntica

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:43 JERRY Me sap greu, al•lotes, però han 
desaparegut est[o]diants universitaris en el 
nord-oest canadenc.

Grau d'articulació fonètica Imprecisió vocàlica

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els 
enviarem des de San Francisco a 
Amsterdam. (...) Els Països Baixos o 
Holanda, podeu dir-los com v[o]lgueu, són 
coneguts pels esclops, els tulipans i els 
famosos molins de vent. (...)

Grau d'articulació fonètica Imprecisió vocàlica

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:34 CLOVER Ah! Vols dir (a)quest renou... Mira 
es darrer PDA de plasma amb connexió 
satèl·lit!

Grau d'articulació fonètica Caiguda de vocal àtona

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:03 CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, 
Mandy. No volem arribar tard a classe. Mos 
veim!
(...) SAM (A)déu!

Grau d'articulació fonètica Caiguda de vocal àtona

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:13:26 CLOVER Ah! S’ha de cavar per tenir grans de Grau d'articulació fonètica Interferència de codisy p p g
cafè? No m’e[ks]tranya que els capuccinos 
siguin cars!

Duel Masters L'antiduelista 00:15:04 GEORGE Me sap greu, Flora...
FLORA Eh?
GEORGE ... però jo te trob tan inte[l]igent i 
preciosa que no me puc imaginar com pots 
dubtar de tu mateixa. Voldries sortir amb mi?

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:16:57 B. RIKA Ara entrarem en es Món de ses 
Bruixes.
DOREMI De segur que farem un bon examen 
i mos convertirem en bruixes.
B. RIKA Tranqui[l]a. Per què no obris sa 
porta?

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

porta?

jsoriano
Cuadro de texto
Nivell fonètic i prosòdic



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:20:47 HAZUKI I tu ets na Reré, no es ver? 
RERÉ Rere, Rere.
HAZUKI Encantadíssima, Reré.
RERÉ Rere.
AIKO Mimí, co[l]ega!
MIMÍ Mimi, mimi, mimi.

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! 
Ho arruïnarà tot!
(...)
MÀSCARA Has d’aprendre maneres, jovenet! 
Però primer... «Taekwondo Kung Fu marcià 
segona part»! Sa primera part va ser sa meua 
pe[l]ícula preferida de sempre.

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és tot aquest Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminadaLa Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest 
renouer? No està gens bé molestar sa 
Màscara quan mira una pe[l]ícula. (...)

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

La Màscara Convenció del mal 00:19:04 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Oh! I tu, 
amiga meva, sofreixes a[l]ucinacions 
formatgeres, per açò sents com si tot es pes 
del món caigués damunt ses teves espatlles, 
no tenc raó? Bé, ara sí! Ah!

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Legió de superherois En es teus somnis 00:15:09 (SOMNI) (PLANETES UNITS)
SPEAKER Aquest satè[l]it nou significa... Oh!
(FI SOMNI)

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Legió de superherois En es teus somnis 00:15:09 SPEAKER Aquest satè[l]it nou significa s'exit 
més gran des Planetes Units

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada
més gran des Planetes Units

Legió de superherois En es teus somnis 00:16:02 TIMBERWOLF Hem fet tot el que hem pogut 
per preparar-mos. Me preocupa que no 
servesqui.
PÚBLIC Aah! Ajuda! 
STAR BOY No poden ser ells! Hem insta[l]at 
un perímetre de seguretat. Hauria d’haver 

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Legió de superherois En es teus somnis 00:16:02 GRULLUG Ah! Massa tard! Es meus homes
estan preparats per volar es satè[l]it. No
podeu aturar es Cercle Obscur! Grr!

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:57 ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si no 
hi ha cinturó de seguretat i no em posen una 
pe[l]i, no puig a l’avió.

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

T t ll S i S f t i lè l 00 02 34 CLOVER Ah! V l di t Mi G d' ti l ió f èti R d ió d' l i dTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:34 CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es 
darrer PDA de plasma amb connexió satè[l]it!

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:56 JERRY Sí, Gladys, te volia so[l]icitar que 
compilassis una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:12:51 CLOVER Moment d’un altre canvi de vestuari. 
Resisteix!
(...)
MANDY Fer-vos sofrir és una cosa, però 
cobrir-me de soll romp es tactes!
CLOVER I ALEX Repe[l]ir!

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:37 DOLENT 1 Aviat ses barreres s’obriran i es 
cafè inundarà literalment es carrers! Es de 
M C fè M t l t di

Grau d'articulació fonètica Reducció d'ela geminada

Mega Cafè Mart lamentaran es dia que varen 
rebutjar sa meua so[l]icitud! Jo en sé, de 
cafè! Grr!

La Màscara Convenció del Mal 00:10:20 MÀSCARA I jo me deman, és possible tenir 
més empenta?

Grau d'articulació fonètica Parlar bleda

La Màscara Convenció del Mal 00:18:45 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és 
es teu problema, company de bon temps? Ets 
beneit retentiu. (...)

Grau d'articulació fonètica Parlar bleda

Duel Masters L'antiduelista 00:13:50 GEORGE Només si t’agraden es duels pots 
arribar a fer un joc de cartes com es que has 
fet. És clar que això vol dir que deus ser una 
duelista formidable, també.
FLORA Formidable? Jo no ho crec.

Grau d'articulació fonètica Parlar bleda

Legió de superherois En es teus somnis 00:13:11 (SOMNI) D. GIRL Mai trairia sa Legió.
L. LAD Idò, si ets innocent, per què cors?  
D. GIRL Perquè tots estau convençuts que 
som culpable! (FI SOMNI)

Grau d'articulació fonètica Parlar bleda

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:14:43 ALEX  D’acord, és hora d’admetre que tens 
un problema.

Grau d'articulació fonètica Parlar bleda

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor 
Denzo ha estat a punt d’aplegar-mos. Hem 
tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!

Reforç o addició de sons Vocal epentètica

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser 
guardià de portes?

Reforç o addició de sons Addició de -t  final
guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi 
que això impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quant aquests sers 
comencen, no aturen. I a qui dius vell, al•lot 
panda?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:17:02 (FLASHBACK) (PLATJA)
PARE SHIMBEI Tant de bo tengués un vaixell 
com aquest.
GUAN TAN MEN (MERCADER) I si el 
poguéssiu tenir?
PARE SHIMBEI Eh? Eh?
GUAN TAN MEN (MERCADER) Jo estic 
disposat a vendrer-vos es meu vaixell nou.

Reforç o addició de sons Intercalació de -r-  entre infinitiu i clític

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:07:25 MANDY Un batut de moca mig descafeïnat. Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició aTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:07:25 MANDY Un batut de moca mig descafeïnat. 
Ah!
ALEX No som aquí per prendre cafè, Mandy; 
tenim una missió!
MANDY Aah! Primer: un bon cafè és sa meva 
missió! Segon: volia demanar an es barista 
sobre es estudiants desapareguts. També 
som una espia, jo!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:54 JERRY Acab de rebre s’anàlisi de s’arracada 
de na Sam. Aparentment està afectada per un 
cafè molt fort.
ALEX Idò val més que tornem an es Das 
Coffeehaus aviat.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a



Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:37 DOLENT 1 Aviat ses barreres s’obriran i es 
cafè inundarà literalment es carrers! Es de 
Mega Cafè Mart lamentaran es dia que varen 
rebutjar sa meua sol•licitud! Jo en sé, de cafè! 
Grr!
ALEX Podries haver après qualque cosa 
sobre es servei an es client.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:17:06 MANDY, CLOVER i ALEX Oh! Uh! Oh! Ah!
ALEX Bona idea, Clover! Mos engronsem cap 
a defora i pujam an es cel ras!
MANDY, CLOVER i ALEX Ooooh! Aaaaah!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:17:53 SAM Clover? Alex? Què… feis aquí? Què faig 
jo, aquí?

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a
jo, aquí?
MANDY Ah! 
SAM Què fa ella aquí?
CLOVER Espera un segon, ara te’n 
recordaràs.
SAM Oh! D’acord! Què li han fet an en Jerry, 
eh?

Duel Masters L'antiduelista 00:07:15 GEORGE Què són aquestes cartes?
FLORA Són com ses des príncep Wilburg.
GEORGE Les has copiades només amb una 
ullada an es seu joc de cartes?
FLORA Sí. Però òbviament, n’hi ha que són 
pura especulació.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Duel Masters L'antiduelista 00:07:26 GEORGE Especulació o no, jo crec que 
aquestes cartes són genials.
FLORA Cada pic que apareixia una carta que 

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

me feia dubtar pensava en tot allò que li 
agradaria an en Shobu.

Duel Masters L'antiduelista 00:08:39 REKUTA Vaja, Shobu, ara sí que estàs en 
bona forma! Si t’enfrontassis an es PLOOPs 
en duel, de segur que els guanyaries.
SHOBU Sí, crec que sí.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Duel Masters L'antiduelista 00:08:51 GEORGE Endavant, Flora: conta-li an es 
nostro amic Shobu per què perdria qualsevol 
duel.
SHOBU I ella què en sap, d’això? Ni tan sols li 
agrada lluitar en duel! No ho saps?

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Duel Masters L'antiduelista 00:12:23 SHOBU Ara invoc es Drac Bolshack! Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició aDuel Masters L antiduelista 00:12:23 SHOBU Ara invoc es Drac Bolshack! 
Cocolupia, romp-li es escuts! Ik...
MIMI (MAI KIRIFUDA) Jo tenc un escut 
Trigger i crit sa Fossa des Terror. I després 
envii es Drac Bolshack cap an es cementeri 
un altre pic!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Duel Masters L'antiduelista 00:18:11 SHOBU Venga, Bolmeteus, endavant! Romp-
li la resta des escuts!
MIMI Oh!
REKUTA Es escuts que en Bolmeteus, es 
Drac d’Acer, ha romput ara se’n van 
directament an es cementeri, i es escuts 
Trigger no se poden activar!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Duel Masters L'antiduelista 00:22:04 PLOOP Hola, Shobu!
TOTS Eh?

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

SHOBU Hola, PLOOP. Hem de cercar na 
Flora.
MIMI Anau-hi tu i en Rekuta, noltros mos 
encarregarem d’aquesta colla.
GEORGE Tu i jo fins an es final, Mimi, com 
m’havia imaginat. Deu ser cosa des destí...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques 
per seguir practicant.
B RIKA Sempre està igual aquesta aiiii I a

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a 
més és sa més important de ses tres, ha 
d’aprovar aquest nivell sigui com sigui. És 
s’única que me pot retornar an es meu estat 
normal; quina creu que m’ha tocat...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:11:50 POPPU Uiii... No me bastarà pes tren.
DOREMI Vaja, no té doblers. Mumare n’hi 
hauria d’haver donat uns quants més per si 
de cas. Que és, d’irresponsable! Bé, jo n’hi 
donaré des meus.  Pirica-pirilala-cocorina-
peperuto! Vull que dues de ses meves 
monedes se’n vagin an es moneder de na 
Poppu ja!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:13:37 (DE CAMÍ CAP A CA L'ÀVIA)
DOREMI Ja no puc pus! Esper que na Poppu 

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a
p p p q pp

arribi aviat an es  seu destí. Estic ben cansada! 
Venga, calma’t, DoReMi! Ja queda poc per arribar 
a ca sa padrina. Continuem.

La Màscara Convenció del Mal 00:15:13 (FLASHBACK) TEMPESTA Quina falta de 
respecte! És hora de reverenciar es cap!
MÀSCARA I an això li dius un tir? 

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Legió de superherois En es teus somnis 00:08:03 D. GIRL Mai he pres es pèl a ningú. Sempre 
he intentat ajudar amb ses meves visions.
L. LAD Què? Això vas fer quan mumpare i 
mumare van venir a veure’t? Estaven 
desesperats per saber qualque cosa de sa 
meva germana desapareguda! Els vas 
prometre que es reunirien finalment amb ella 
si anaven an es planeta Nima! Van quedar 
destrossats per no haver la trobat

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

destrossats... per no haver-la trobat.
D. GIRL Hi havia pics en què no veia allò que 
sa gent més desitjava. Per això m’ho 
inventava. Era millor d’aquesta forma. Me sap 
greu. Ara he d’anar an es laboratori de’n 
Brainy per gravar un altre somni.

Legió de superherois En es teus somnis 00:15:19 GRULLUG Veig que mos preparen una bona 
rebuda, però només necessitam que 
s’equivoquin un pic per aprofitar-mos-ne. I 
aquí està: quan vagin cap an es pont per 
protegir-se seran vulnerables. Allà acabarem 
amb ells.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a



Legió de superherois En es teus somnis 00:17:26 GRULLUG Van cap an es pont! Com en es 
somni! Bona nit, Legió. Ara ningú podrà evitar 
que acabem amb es Planetes Units.
ESBIRRES C. OBSCUR Bé!
GRULLUG No és possible!
BRAINY Sabia que cercaries una forma fàcil 
d’acabar amb noltros. El que havies vist era 
això: un holograma. Que, en teoria, 
s’assembla an es somni.

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:19:43 PARE SHIMBEI Kirimaru, mostra’m això que 
tens a ses mans.
GUAN TAN MEN Eh?
KIRIMARU Sí, senyor. Molt bé, jau.
PARE SHIMBEI Ah... Jo li he donat aquests 
doblers an es mercader com a paga pes 
vaixell!

Reforç o addició de sons Elements antihiàtics Addició de n darrere preposició a

vaixell!

Duel Masters L'antiduelista 00:01:42 REKUTA (...) Com pot ser mai que no 
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es 
vertader guardià de sa porta! Ai...
SHOBU Sa feina és teva.
REKUTA Eh?
JEROME Gràcies! Ara he de fer un poc de 
feina.

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser 
guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi 
que això impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers 
comencen, no aturen. I a qui dius vell, al•lot

Elisió i pèrdua de sons Elisió i sinalefa No es dóna

comencen, no aturen. I a qui dius vell, al•lot 
panda?

Duel Masters L'antiduelista 00:02:32 MIMI Això els tendrà ocupats!
JEROME Ha estat un joc de cames ben bo! 

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya 
suspendre, eh? Idò ja ho saps, per això m’has 
d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú 
suspèn es nivell 9.
DOREMI Tan fàcil és? Aleshores no fa falta 
que practiqui pus, no és ver? És que és un 
rotllo...

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:52 B. RIKA Són ses darreres bolletes màgiques Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna
que mos queden, per tant, sobretot no les 
tudeu. Vos heu de quedar una bolleta per a 
s’examen i és molt important que no oblideu 
això.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:10 AIKO I com seran ses nostres fades?
LALA Ja fris de conèixer-les! 
DOREMI Així els podré demanar ajuda per fer 
objectes màgics.
B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, 
jo no ho tenc del tot clar... Sincerament, 
DoReMi, no ho tenc gens clar, jo, que aprovis.

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:05:10 POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! 
Recorda que hem de separar allò que se pot 
reciclar del que no es pot, i DoReMi...

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

reciclar del que no es pot, i DoReMi...
DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre 
menjades, d’acord?

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:05:51 DOREMI Me vull convertir en una bruixa de 
bon de ver. J a e stic cansada de ser només 
una aprenenta!

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La Màscara Convenció del Mal 00:01:03 PETE Això deu ser aquí.
TAURÓ Saps que ho ets, de perceptiu?

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La Màscara Convenció del Mal 00:01:28 PRETORIUS En Tempesta, senyor des 
temps. I aquesta abelleta ocupada és en 
Fibló.
TAURÓ Encantador.

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dónaq q
aquesta ciutat necessita és una consolidació 
des... poder: un consell criminal, si vos ho 
estimau més. Tots noltros feim feina plegats 
pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.

p

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest 
renouer? No està gens bé molestar sa 
Màscara quan mira una pel•lícula. Baixau?
Aah!
MÀSCARA (GRUM) Planta baixa: «Món de sa 
bugada», «Regne des formatge» i sa «Casa 
internacional de sa veta adherent». (...)

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Legió de superherois En es teus somnis 00:00:49 (SOMNI) ANDROIDS GUARDIANS Alerta: 
intrús Alerta: intrús

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna
intrús. Alerta: intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans 
equivocades, aquest explosiu pot causar una 
tragèdia de grans proporcions. Esper que ses 
meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que 
no aneu tan de pressa.

Legió de superherois En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?
STAR BOY Oh! Ah! Són aquí! Oh!
TIMBERWOLF No els veig, però els puc 
ensumar. Oh! Ah!

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Legió de superherois En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam 
atenció: per què no mos dius què acabam de

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna
atenció: per què no mos dius què acabam de 
veure? Està clar que això no ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només 
mos podrien guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, 
Lightning Lad... sinó en es meus. Jo m’ho 
prendria seriosament. Ja sabeu que tenc es 
poder de veure es futur a través des somnis.
L. LAD Dream Girl! La meva legionària 
preferida. Que bé tornar-te a veure.

Legió de superherois En es teus somnis 00:04:10 STAR BOY Sabeu que es seus poders 
sempre han funcionat. Això que hem vist, 
passarà.
BRAINY A no ser que evitem que això acabi 
ocorrent

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

ocorrent.
TIMBERWOLF Idò assegurem-nos que 
aquest somni no se fa realitat.



Legió de superherois En es teus somnis 00:04:59 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Ei! I ara com els trobarem?
ESBIRRE C. OBSCUR Ah! Oh!
STAR BOY Aquí són!

Elisió i pèrdua de sons Sinalefa No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:02:16 POLICIA Sabem que ets tu, Carmen 
Sandiego. Aterra ara mateix! Per fi! Hem 
capturat la famosa Carmen Sand... eh?

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:06 JUGADOR «Agència de detectius ACME»
CAP Venga, t’ha tocat, jugador! Escull un 
detectiu. I aquest pic, fes-ho bé.

Elisió i pèrdua de sons Sinalefa No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! Val més que 
faceu via Anem cap al lloc dels fets el Museu

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna
faceu via. Anem cap al lloc dels fets, el Museu 
Van Gogh a Amsterdam. I per arribar-hi en un 
tres i no res, el jugador ha accedit al portal 
C5.
ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a 
Holanda pel portal C5.

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre 
ens deixa exactament al lloc programat.
CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits 
defectes, però la part positiva és que, mentre 
vosaltres viatjau, el jugador pot cercar 
informació que us ajudarà a resoldre el cas. 
Au, venga, partiu d’una vegada!

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els 
enviarem des de San Francisco a 
Amsterdam. Escoltau-me bé, joves detectius: 

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Amsterdam. Escoltau me bé, joves detectius: 
ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu 
cap al nord d’Europa, destinació els Països 
Baixos, anomenats de vegades Holanda i 
d’altres Països Baixos. Els Països Baixos o 
Holanda, podeu dir-los com volgueu, són 
coneguts pels esclops, els tulipans i els 
famosos molins de vent. A més aquest lloc és 
tan pla, tan pla, tan pla com una coca. Si 
voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest 
és el lloc ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos 
n’hem d’anar a rentar tot d’una; si no, 
arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai hi

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap 
greuRantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:02:34 SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
KIRIMARU De ver que ha escrit això, el 
senyor Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és 
exactament allò que ha escrit.

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:02:48 RANTARÓ «Vos volia dir...»
HIOGO III ...que acab de fabricar un vaixell 
nou.
SHIMBEI Enhorabona!
HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, 
Shimbei! Estau convidats a sa inauguració. 
Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:36 JERRY Bon dia, senyoretes.
SAM Jerry, no mos podem ocupar d’una altra 
missió, ara; hem d’estudiar per a s’avaluació!
JERRY Me sap greu, al•lotes, però han 
desaparegut estudiants universitaris en el 
nord-oest canadenc.

Elisió i pèrdua de sons Elisió de la preposició a No es dóna

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:12:02 MANDY Bé, me botaré aquesta part de sa 
missió. No he tengut s’oportunitat d’ostentar 
aquest vestit d’espia encara.
ALEX, MANDY i CLOVER Aaah! Aaah!
MANDY Quan he dit que me la botaria no me 
referia a aixòoo!
ALEX Si depengués de noltros, tampoc series 

í i í d ’t i l ú

Elisió i pèrdua de sons Elisió de la preposició a No es dóna

aquí, així que guarda’t sa queixa per a qualcú 
que li interessi.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY Què és aquest renou?
SAM S’alarma de ses classes? [...]
CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es 
darrer PDA de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc totes ses novetats, jo, i mai no 
havia vist això!

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:20 JERRY [...] Vols ser part de s’equip?
SAM, CLOVER i ALEX Què??
CLOVER Aah…
JERRY És sa candidata perfecta. He cercat 
una altra espia durant setmanes, i imaginau 
que serà de fàcil s’entrenament si valtros ja 
vos coneixeu

Elisió i pèrdua de sons Elisió No es dóna

vos coneixeu.

Duel Masters L'antiduelista 00:01:49 SHOBU Sa feina és teva.
REKUTA Eh?
JEROME Gràcies! Ara he de fer un poc de 
feina.
FLORA I exactament, què fas comptes fer?

Altres fenòmens fonètics Cacofonia

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:14:10 MANDY Què? Com si trobar una escapatòria 
fos dolent!
ALEX Sí, quan a[t]tiva s’alarma!
MANDY Voltros i ses vostres normes espies...

Altres fenòmens fonètics Assimilació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:14:43 ALEX  D’acord, és hora d’a[m]metre que tens 
un problema.

Altres fenòmens fonètics Assimilació
p

Duel Masters L'antiduelista 00:06:10 REKUTA Shobu, t’he de dir que es teu atac 
ràpid ara és més efe[t]tiu que abans.
SHOBU Això és ver. Però, si és tan bo, com 
és que no vaig poder guanyar es PLOOPs?

Altres fenòmens fonètics Assimilació

Duel Masters L'antiduelista 00:18:11 SHOBU Venga, Bolmeteus, endavant! Romp-
li la resta des escuts!
MIMI Oh!
REKUTA Es escuts que en Bolmeteus, es 
Drac d’Acer, ha romput ara se’n van 
dire[t]tament an es cementeri, i es escuts 
Trigger no se poden a[t]tivar!

Altres fenòmens fonètics Assimilació



Duel Masters L'antiduelista 00:22:11 SHOBU Hola, PLOOP. Hem de cercar na 
Flora.
MIMI Anau-hi tu i en Rekuta, noltros mos 
encarregarem d’aquesta colla.
(...)
GEORGE Bé, què hem de fer noltros, ara? 
S’a[m]meten suggeriments.

Altres fenòmens fonètics Assimilació

Legió de superherois En es teus somnis 00:09:03 D. GIRL Hola, què estau mirant?
STAR BOY Un des teus somnis d’anit.
(...)
BRAINY (...) És una central elèctrica que obté 
s’energia d’un volcà subaquàtic per fer 
penetat, es mateix explosiu que es Cercle 
Obscur volia agafar des dipòsit d’armes.
STAR BOY Té sentit! Deu ser es pròxim 

Altres fenòmens fonètics Assimilació

p
obje[t]tiu.

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:11:05 ZACK Qui li va posar aquest nas postís, 
CAP?
IVY La llegenda diu que un exèrcit usava 
l’Esfinx per fer pràc[t]tiques de tir.

Altres fenòmens fonètics Assimilació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques 
per seguir pra[t]ticant.
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a 
més és sa més important de ses tres, ha 
d’aprovar aquest nivell sigui com sigui. És 
s’única que me pot retornar an es meu estat 
normal; quina creu que m’ha tocat...

Altres fenòmens fonètics Assimilació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen Altres fenòmens fonètics AssimilacióLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen 
per a bruixes i estic n[i]rviosa.
AIKO És normal estar n[i]rviosa! Quasi ningú 
fa exàmens per a bruixes.

Altres fenòmens fonètics Assimilació

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? 
Encara diu més coses! Escoltau: «Nins, 
recordau que és molt important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta 
carta ni el senyor dire[t]tor ni els senyors 
Denzo i Hansuke.
SHIMBEI És un secret!

Altres fenòmens fonètics Assimilació

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:51 KIRIMARU Ei, no vos ha sorprès que el 
professor Denzo i el professor Hansuke 
frissassin tant?
RANTARÓ Sí, tots dos s’han posat molt 

Altres fenòmens fonètics Assimilació

RANTARÓ Sí, tots dos s han posat molt 
n[i]rviosos. Per què deu ser?
KIRIMARU Bé...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:29 B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú 
suspèn es nivell 9.
DOREMI Tan fàcil és? Aleshores no fa falta 
que practiqui pus, no és ver? És que és un 
ro[ll]o...

Altres fenòmens fonètics Palatalització

Duel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton 
pare està bé. És molt fort.
SHOBU Què passa? Què li ha passat a en 
Fauna? I aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures 

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i reiteració

malvades.
Duel Masters L'antiduelista 00:01:39 JEROME ...Aquest és en Nadiu Braç de 

Bronze.
SHOBU És es padrí des meu repadrí!
REKUTA Eh? No, NO HO ÉS! Com pot ser 
mai que no sàpigues qui és? És en Jerome 
es Gnom, es vertader guardià de sa porta! 
Ai...

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent i focalització

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser 
guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi 
que això impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers 
comencen, no aturen. I a qui dius vell, al•lot 
panda?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

panda?
Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És 

es nostro primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada 
que te guanyaré. No tens escapatòria perquè 
convocaré en Cocolupia perquè destrossi es 
teu darrer escut. Jas això! Cocolupia, mostra-
mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira 
s’ocellet...

Entonació i prosòdia Entonació ascendent

Duel Masters L'antiduelista 00:04:24 JEROME Saps una cosa?
FLORA Eh? 
JEROME No has de passar gens de pena per 
ton pare, Flora. És un gran duelista, me va 
substituir quan vaig ser fora una 
temporada.
FLORA D t b tit i ?

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent i reiteració

FLORA De ver que te va substituir?
JEROME Me fan oi es duels.
FLORA Oh, te fan oi es duels?

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:04 B. RIKA DoReMi, què esperes? Te toca! 
Has d’aprovar es nivell 9 diumenge que ve, 
així que ja ho saps, a practicar! Has de 
passar es nivell 8, es 7 i tota la resta.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i ent. descendent

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent i reiteració

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya 
suspendre, eh? Idò ja ho saps, per això m’has 
d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible NO APROVAR! 
Ningú suspèn es nivell 9.

Entonació i prosòdia Ent. descendent i focalització

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:23 DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és 
fàcil, és fàcil! Ai! Només un 3 en 
matemàtiques, ai! Bé, ses matemàtiques no 
tenen res a veure amb sa bruixeria, de segur 
que aprovaré s’examen, no pot ser tan 
difícil!
(CASA DOREMI)
POPPU DoReMi, què és que no és tan 
difícil? Quina vergonya! Però, i només has 

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent i reiteració

Q g y ,
tret un 3?



La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS (...) Primer, deixau-me dir-vos 
que estic molt content que es temps s’hagi 
aclarit.
TEMPESTA Un plaer. Què vos pensàveu, 
que aquesta tempesta havia desaparegut 
tota sola?

Entonació i prosòdia Ent. descendent i ent. ascendent

La Màscara Convenció del mal 00:02:32 FIBLÓ Només hi ha un petit problema, 
Pretorius, una petita pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a 
tots ben espantats, eh? No és ver?
PETE Espantats? A qui li dius espantats? 
Només és que... sempre mos guanya. És 
depriment...

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent i reiteració

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 MÀSCARA (NEUMANN) Sa depressió no és Entonació i prosòdia Entonació ascendentLa Màscara Convenció del Mal 00:02:50 MÀSCARA (NEUMANN) Sa depressió no és 
més que una manera d’amagar-se.
TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, 
Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he 
convidat avui aquí perquè hi ha un seriós 
problema de moral que corromp es nostre 
grup.
GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus 
d’animador?

Entonació i prosòdia Entonació ascendent

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... 
aquest al•lot de cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que 
has vist abans? Vés a cercar es al•lots! 
S’helicòpter és aquí!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i ent. descendent

Legió de superherois En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?

Entonació i prosòdia Ent. descendent i ent. ascendent

Legió de superherois En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam 
atenció: per què no mos dius què acabam 
de veure? Està clar que això no ha passat 
mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només 
mos podrien guanyar en somnis!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

Legió de superherois En es teus somnis 00:04:59 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Ei! I ara com els trobarem?
ESBIRRE C. OBSCUR Ah! Oh!

Entonació i prosòdia Entonació ascendent

ESBIRRE C. OBSCUR Ah! Oh!
STAR BOY Aquí són!

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:01:38 GUARDES [Holandès: Qualcú ha entrat al 
museu! Aturau-la! Deixarem anar els cans! 
S’escapa! Feis via!]
POLICIA Sabem que ets tu, Carmen 
Sandiego. Aterra ara mateix! Per fi! Hem 
capturat la famosa Carmen Sand... eh?

Entonació i prosòdia Ent. descendent i ent. ascendent

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:45 CAP I creus que... a terra!
IVY Ah!
CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut 
acabar l’expedició pels Estats Units si no 
hagués tengut al seu costat en Clark fent-li 
la guitza tota l’estona?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

la guitza tota l’estona?
On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... 

en ZACK? El meu germà ZACK?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb 
mi?
IVY T’equivoques: TU treballaràs amb mi en 
aquest cas, germanet.

Entonació i prosòdia Ent. descendent, ent. ascendent, focalització i reiteració

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:10 ZACK Ei, súper CAP, què passa?
CAP El que PASSA, Zack, és que na Carmen 
Sandiego ha robat els ulls d’un quadre famós 
d’en Van Gogh, a una exposició especial a 
Amsterdam.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent, focalització i reiteració

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:21 IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?
CAP Ai ò é l t i t tit i h

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i focalització

CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu 
d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant, germaneta!
IVY Vols fer el favor de no dir-me així, 
Zachary?

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:44 ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a 
Holanda pel portal C5.
CAP Ei, Zack, sabies que el president 
Franklyn Delano Roosevelt solia dir...
FDR [Anglès: Només s’ha de tenir por de la 
mateixa por.]
ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si 
no hi ha cinturó de seguretat i no em 
posen una pel•li, no puig a l’avió.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en 
Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:02:14 COMPANY Rantaró!
RANTARÓ, KIRIMARU i SHIMBEI Eh?
COMPANY Ei, tens una carta!
RANTARÓ Gràcies!
SHIMBEI De qui és? De qui és?
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i reiteració

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:02:34 SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
KIRIMARU De ver que ha escrit això, el 

Hi ?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i reiteració

senyor Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és 
exactament allò que ha escrit.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, 
Shimbei! Estau convidats a sa inauguració. 
Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, NO HA DIT arengada, 
ha dit VEGADA!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent focalització i reiteració

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:04 SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de 
sa inauguració li duguem una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? 
Encara diu més coses! Escoltau: «Nins, 
recordau que és molt important...»

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i ent. descendent



Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:24 RANTARÓ Noltros devem ser es seus 
convidats especials. No és vere?
KIRIMARU Si som es seus convidats 
especials... Tendrem regals! Quina sort!
SHIMBEI Però també li hem de dur 
s’arengada.
RANTARÓ i Kirimaru Eeh?
SHIMBEI Com la deu voler: amb tomàtiga, 
amb pebre verd o fideus?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer 
sa seva cara i que això sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, 
podem mesclar ses tres cares i fer-ne una de 
molt més grossa!
RANTARÓ Mmm voltros creis que li

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i ent. descendent

RANTARÓ Mmm, voltros creis que li 
agradarà?...Bé, no tenim res més, així és 
que... endavant, nins!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi 
feis?
P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he 
d’anar... i per què vos he de donar 
explicacions, a valtros?
RANTARÓ Que és un secret, professor 
Denzo?
P. DENZO Perdonau, però fris molt!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor 
Denzo ha estat a punt d’aplegar-mos. Hem 
tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!

Entonació i prosòdia Ent. ascendent

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara?
KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem 
d’investigar... Sí, xerràvem D'INVESTIGAR!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent focalització i reiteració

SRantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:20 KIRIMARU I ara què li dic?  Rantaró, te pas 
sa pilota.
RANTARÓ I per què a mi, Kirimaru?
P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
Rantaró No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau 
a mi? Bé, eh... bé, he d’anar a un lloc molt 
important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc 
que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:51 KIRIMARU Ei, no vos ha sorprès que el 
professor Denzo i el professor Hansuke 
frissassin tant?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent

frissassin tant?
RANTARÓ Sí, tots dos s’han posat molt 
nirviosos. Per què deu ser?
KIRIMARU Bé...

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; 
no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que 
sempre estàs enmig...

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i ent. descendent

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, PERDEDORES, què 
passa amb aquesta entrada secreta a 
s’institut tan estranya i PATÈTICA?
SAM Eh... xerres des club de caiguda 
lliure? No és secret, tothom hi pot entrar.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent, ent. descendent i focalització

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY QUÈ ÉS aquest renou?
SAM S’alarma de ses classes?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i focalització

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:34 CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es 
darrer PDA de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc TOTES SES NOVETATS, jo, i 
mai no havia vist això!

Entonació i prosòdia Ent. descendent i focalització

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en 
qualque cosa, perquè no hi ha material al 
món que aguanti una caiguda com 
AQUESTA!
ALEX Excepte aquesta nova microfibra de

Entonació i prosòdia Ent. descendent i focalització

ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de 
París. Totes ses botigues de moda la tenen!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00.04:05 ALEX «Hamburgueseria Woody’s, Gelateria 
Chilly Vanilli, Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.
SAM ES CAFÈ HAUS? Com en pots estar 
segura?
CLOVER Per favor! Qualsevol sonat que 
s’acabi un Megacafè està ficat en qualque 
cosa.

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i focalització

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:42 MANDY Perdedores, sabia que estàveu 
ficades en qualque cosa!
CLOVER Venga, Jerry, agafa-la!

Entonació i prosòdia Ent. descendent i ent. ascendent

SAM Reprograma-li es cervell!
ALEX Fes-li un placatge i afaita-li es cap! 
Eh? Voltros també ho voleu, no?

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia 
traspassat sa seguretat de sa WOOHP 
abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club 
de rarots?

Entonació i prosòdia Ent. ascendent i focalització



Legió de superherois En es teus somnis 00:10:47 GRULLUG Que vos pensàveu que mos 
agafaríeu per sorpresa, Legió? Perquè 
aquesta era sa nostra intenció quan vàrem 
piratejar es vostro ordinador, i vàrem posar 
un somni fals.
ONTIRR Però noltros no tenim tot es mèrit. 
Hem tengut ajuda des de dins.
L. LAD Dream Girl!
ONTIRR Supòs que no veia un futur en sa 
Legió.

Tria dialectal Harmonia vocàlica

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:17:57 Prof. HANSUKE Val més que mos separem i 
investiguem què ha passat.
Prof. DENZO Jo aniré cap allà.
Prof. HANSUKE I jo, cap allà deçà.
KIRIMARU Idò, noltros hauríem d’anar cap 
allà?

Tria dialectal Harmonia vocàlica

allà?
RANTARÓ Sí, supòs que sí.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:20:22 AIKO I HAZUKI Pobra DoReMi!
MOTA Voltros dues heu aprovat, així que...
MATAMATA ...teniu.
AIKO Què és això?
HAZUKI És sa meva fada?

Tria dialectal Harmonia vocàlica

La Màscara Convenció del mal 00:18:42 TEMPESTA Amb això quedarem en pau!
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és 
es teu problema, company de bon temps? Ets 
beneit retentiu. Ho veus? Molt millor, no és 
ver? I voltros, al•lots, sofriu massa neurosi 
reprimida. Només necessitau una prova de

Tria dialectal Harmonia vocàlica

reprimida. Només necessitau una prova de 
taca de tinta.

Duel Masters L'antiduelista 00:08:39 REKUTA Vaja, Shobu, ara sí que estàs en 
bona forma! Si t’enfrontassis an es PLOOPs 
en duel, de segur que els guanyaries.
SHOBU Sí, crec que sí.
GEORGE Jo no n’estic tan segur.
SHOBU I REKUTA Eh?
GEORGE Endavant, Flora: conta-li an es 
nostro amic Shobu per què perdria qualsevol 
duel.

Tria dialectal Harmonia vocàlica

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:13 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta 
missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins 

Tria dialectal Harmonia vocàlica

voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro 
nou invent just tret de sa taula de disseny: sa 
segona pell.

Legió de superherois En es teus somnis 00:17:03 STAR BOY Mos tenen atrapats, al•lots!
TIMBERWOLF Saben tots es moviments que 
feim! 
BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es 
nostros moviments, s’única possibilitat que 
tenim és que els hagin interpretat malament. 
Mos trobarem en es pont!

Tria dialectal Harmonia vocàlica

Rantaró l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa Tria dialectal Harmonia vocàlicaRantaró, l al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa 
classe del professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem 
de ser capaços de recordar sa cara des 
nostros enemics després d’haver-la vist una 
vegada. Hem de recordar ses fisonomies en 
es menor temps possible. (FI FLASHBACK)
KIRIMARU Entesos, professor Hansuke!

Tria dialectal Harmonia vocàlica

La Màscara Convenció del Mal 00:13:33 MÀSCARA (NEUMANN) Felicitats, senyor 
Tempesta. Realment heu entrat en contacte 
amb so vostro nin interior. Jau, una piruleta. I 
ara, com així no mos contau sa vostra 
experiència amb sa Màscara?

Tria dialectal Harmonia vocàlica

La Màscara Convenció del Mal 00:12:02 BOB Uh, aquell neandertal curtot... aquella 
vegada se va sortir amb sa seva però

Tria dialectal Harmonia vocàlica
vegada se va sortir amb sa seva, però 
l’ablaniré... qualque dia!
PRETORIUS M’atreviria a dir que tots 
acabarem com en Bob qualque dia.
FIBLÓ, TEMPESTA i GORGONZOLA Glup!
BOB Veig que ho tens ben clar. No veig ales 
d’angelot ni arpes a cap des vostros futurs.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:16:19 DOLENT 1 Ah, què vos estimau més: grans 
fins o aspres?
MANDY Jo no faig cafè gens bo. Massa 
amarg!
DOLENT 1 No me rallis d’amarg. Gaudiu des 
vostros darrers minuts. Vaig a dalt a mirar 
s’espectacle.

Tria dialectal Harmonia vocàlica

Duel Masters L'antiduelista 00:02:08 MIMI Ah! Començam bé. Deixa’m ajudar-te. 
Ah! Ah! Posa-hi empat. Atac Tornado! Iaaah! 
Ea! Aaah! Oh, sí! Molt bé!

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Duel Masters L'antiduelista 00:03:01 SHOBU No passis pena, Flora. El traurem.
REKUTA No sé com ho farem això, Shobu. 
Encara no hem trobat sa manera d’entrar en 
es Món de ses Criatures per rescatar-lo.

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Duel Masters L'antiduelista 00:03:26 SHOBU [...] Amb ses meves cartes noves 
som més fort que mai. T’ho demostraré! Mimi, 
George! Necessit sa vostra ajuda. Anem a 
entrenar-mos.

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Duel Masters L'antiduelista 00:04:37 JEROME No facis de Darth Vader amb mi. A Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verbue aste s a t due sta 00 0 3 J O o ac s de a t ade a b
més, m’has dit això cent vegades, encara que 
no m’he molestat a comptar-les. És igual: ja 
t’has passat. 

a d a ecta cce tuac ó de p o o s eb es da e e e b

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de 
tasques i amb sa vostra màgia heu 
d’aconseguir realitzar-les a sa primera, ho 
heu entès?

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré 
de donar-te més bolletes màgiques. De tu 
depèn es meu futur.

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:10 AIKO I com seran ses nostres fades?
LALA Ja fris de conèixer-les!

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:06:01 POPPU (SOMNI) DoReMi, deixa de 
disfressar-te com una bruixa! Perds es

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb
disfressar-te com una bruixa! Perds es 
temps! Ah...



La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. 
Àlies Tauró i Pete, vos present na 
Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! 
Ei!

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS (...) Primer, deixau-me dir-vos 
que estic molt content que es temps s’hagi 
aclarit.

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

La Màscara Convenció del Mal 00:03:43 MÀSCARA (NEUMANN) Es meu darrer llibre 
tracta precisament d’aquest fenomen. 
M’agradaria que cadascú compartís amb sos 
altres ses experiències que heu tengut amb 
sa Màscara, per poder assumir sa ràbia i 
poder així alliberar vos des lligams de ses

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

poder així alliberar-vos des lligams de ses 
creences que vos limiten.

Legió de superherois En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire 
bé amb ella, però tal vegada podries afluixar 
sa corda. Gràcies a ella no han aconseguit 
endur-se es penetat.

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor 
Denzo ha estat a punt d’aplegar-mos. Hem 
tengut molta de sort!

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:31 RANTARÓ [...] On anàveu vós, professor 
Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, eh... bé, he d’anar a un lloc molt 

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc 
que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:06:07 SHIMBEI Espereu-me!!
KIRIMARU Fes via! Regals, regals, la la la la 
la! Regals, regals, la la la la la!

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; no 
el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que 
sempre estàs enmig...

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:29 ALEX Ei, nines!
MANDY Aaah!
ALEX Vos sabria greu ajudar-me? Ah hola

Tria dialectal Accentuació de pronoms febles darrere verb

ALEX Vos sabria greu ajudar-me? Ah, hola, 
Mandy!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta 
missió, Jer?

Tria dialectal Iodització No es dóna

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:13:13 MANDY Fer-vos sofrir és una cosa, però 
cobrir-me de soll romp es tractes!

Tria dialectal Iodització No es dóna

Duel Masters L'antiduelista 00:05:31 JEROME De vegades, sa papallona no veu 
sa seva ombra, i sa llum de sa lluna li pega 
just damunt. Llagost, això t’ajudarà.

Tria dialectal Iodització No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:05:17 DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre 
menjades, d’acord?

Tria dialectal Iodització No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:07:13 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes 
a sa motxilla, però compra’n més a sa 
padrina, aquests que li agraden tant. Ja saps 
quins són, aquells que només valen mil iens. 
Després, agafa es tren i davalla a sa tercera 
parada. Continua tot dret i ben aviat trobaràs 
ca sa padrina.

Tria dialectal Iodització No es dóna

La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. 
Àlies Tauró i Pete, vos present na 
Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! 
Ei!
PRETORIUS En Tempesta, senyor des 

Tria dialectal Iodització No es dóna

PRETORIUS En Tempesta, senyor des 
temps. I aquesta abelleta ocupada és en 
Fibló.

La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS És possible que arribin un parell 
més d’impuntuals, però podem anar 
començant. (...)

Tria dialectal Iodització No es dóna

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que 
aquesta ciutat necessita és una consolidació 
des... poder: un consell criminal, si vos ho 
estimau més. (...)

Tria dialectal Iodització No es dóna

La Màscara Convenció del mal 00:17:25 FIBLÓ Un atac amb cera li esborrarà aquella 
rialla de sa cara. 

Tria dialectal Iodització No es dóna

La Màscara Convenció del mal 00:14:42 MÀSCARA Açò diuen? No deus tenir una Tria dialectal Iodització No es dónaLa Màscara Convenció del mal 00:14:42 MÀSCARA Açò diuen? No deus tenir una 
altra tovallola, no és ver? No? Bé, idò, 
m’hauré d’aixugar a s’estil des cusset!

Tria dialectal Iodització No es dóna

Legió de superherois En es teus somnis 00:12:23  (SOMNI) L. LAD Ho sabem tot! Es Cercle 
Obscur mos ha dit que treballes per a ells. 
D. GIRL A-ah...
[...]
BRAINY Rendeix-te, Dream Girl! No volem fer-
te mal.
D. GIRL Jo tampoc vull fer-vos mal,... 

Tria dialectal Iodització No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:06 JUGADOR «Agència de detectius ACME»
CAP Venga, t’ha tocat, jugador! Escull un 
detectiu. I aquest pic, fes-ho bé.

Tria dialectal Iodització No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc 
t d t b t C

Tria dialectal Iodització No es dóna
assumptes pendents amb aquesta Carmen 
Sandiego.

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en 
Zack? El meu germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb 
mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en 
aquest cas, germanet.

Tria dialectal Iodització No es dóna

On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:04:14 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen 
Sandiego ha robat els ulls d’un quadre famós 
d’en Van Gogh, a una exposició especial a 
Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?

Tria dialectal Iodització No es dóna

robar tot el quadre?



On és na Carmen Sandie El somriure robat 00:08:21 ZACK Van Gogh no va ser aquell que va 
acabar tocat del bolet i es va tallar l’orella?
DTORA. MUSEU Pobre Vincent! Va ser un 
home amb molts de problemes: va viure 
sempre en la pobresa i en la soledat i del 
centenar de quadres que va pintar, només en 
va vendre un en vida. Ah... podeu donar una 
ullada si voleu. La policia està desconcertada.

Tria dialectal Iodització No es dóna

Duel Masters L'antiduelista 00:05:31 JEROME De vegade[t], sa papallona no veu 
sa seva ombra, i sa llum de sa lluna li pega 
just damunt. Llagost, això t’ajudarà.

Tria dialectal Africació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques 
per seguir practicant.

Tria dialectal Africació
p g p
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a 
més é[t] sa més important de ses tres, ha 
d’aprovar aquest nivell sigui com sigui. É[t] 
s’única que me pot retornar an es meu estat 
normal; quina creu que m’ha tocat...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:42 DOREMI Poppu!
POPPU Ho tenc ben clar, quan sigui gran no 
vull ser tan mala estudianta com tu.
DOREMI Aquesta é [t]  sa meva germana 
petita? Ai, no, com sempre som sa nina més 
desgraciada del móoon!

Tria dialectal Africació

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que 
aquesta ciutat necessita és una consolidació 
des... poder: un consell criminal, si vos ho 

Tria dialectal Africació

estimau més. Tots noltros feim feina plegats 
pes mal comú; imaginau-vo[t] ses 
possibilitats d’aquesta empresa.

La Màscara Convenció del Mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! 
Callau d’una vegada! Nomé[t] saben xerrar 
de com es nostros pares mos varen 
desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en 
tenc gens, d’hostilitat reprimida!

Tria dialectal Africació

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... 
aquest al•lot de cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que 
has vist abans? Vés a cercar e[t] al•lots!

Tria dialectal Africació

has vist abans? Vés a cercar e[t] al•lots! 
S’helicòpter és aquí!

Legió de superherois En es teus somnis 00:00:49 ONTIRR Abans que comenceu a atacar e[t] 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.

Tria dialectal Africació

Legió de superherois En es teus somnis 00:04:36 (DIPÒSIT D'ARMES)
BRAINY Igual que en e[t] somni.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans 
equivocades, aquest explosiu pot causar una 
tragèdia de grans proporcions. Esper que ses 
meves valguin.

Tria dialectal Africació

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:03:24 RANTARÓ Noltros devem ser e[t] seus 
convidats especials. No és vere?
KIRIMARU Si som e[t] seus convidats 

i l T d l ! Q i t!

Tria dialectal Africació

especials... Tendrem regals! Quina sort!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer 
sa seva cara i que això sigui e[t] seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, 
podem mesclar ses tres cares i fer-ne una de 
molt més grossa!

Tria dialectal Africació

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo III 00:05:13 KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem 
d’investigar... Sí, xerràvem d’investigar!
(...)
P. HANSUKE Investigar? Es què?
KIRIMARU I ara què li dic? Rantaró, te pa[t] 
sa pilota.

Tria dialectal Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir perdedores què passa Tria dialectal AfricacióTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa 
amb aquesta entrada secreta a s’institut tan 
estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? 
No é[t] secret, tothom hi pot entrar.

Tria dialectal Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY Què és aquest renou?
(...)
CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es 
darrer PDA de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc tote[t] ses novetats, jo, i mai no 
havia vist això!

Tria dialectal Africació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en 
qualque cosa, perquè no hi ha material al 
món que aguanti una caiguda com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de 

Tria dialectal Africació

p q
París. Tote[t] ses botigues de moda la tenen!



SÈRIE CAPÍTOL TCR FRAGMENT TRET GENÈRIC TRET ESPECÍFIC OBSERVACIONS
La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:06:42 DOREMI Mumare, me’n vaig!

MARE Estàs ben segura d’allò que has de fer?
POPPU Per descomptat que sí! Jo sé es camí 
de ca sa padrina de memòria, ho aconseguiré.

Formacions per analogia o concordança Femenins analògics

Legió de superherois En es teus somnis 00:08:03 DREAM GIRL Mai he pres es pèl a ningú. 
Sempre he intentat ajudar amb ses meves 
visions.
L. LAD Què? Això vas fer quan mumpare i 
mumare van venir a veure’t? Estaven 
desesperats per saber qualque cosa de sa 
meva germana desapareguda! Els vas 
prometre que es reunirien finalment amb ella si 
anaven an es planeta Nima! Van quedar 

Formacions per analogia o concordança Femenins analògics

destrossats... per no haver-la trobat.

La Màscara Convenció del mal 00:16:56 (FLASHBACK)
FIBLÓ Estimades abelletes, no sabeu que ho 
som, d’afortunat! És per a mi un honor que 
construigueu es buc més gran del món només 
per a mi. Ara podré manufacturar tota sa mel 
que necessit per saciar sa meva gana. I si per 
aconseguir-ho he d’esclavitzar tota sa 
humanitat, bé... mala sort!

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

Legió de superherois En es teus somnis 00:16:02 TIMBERWOLF Hem fet tot el que hem pogut 
per preparar-mos. Me preocupa que no 
servesqui.
PÚBLIC Aah! Ajuda! 
STAR BOY No poden ser ells! Hem instal•lat un

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

STAR BOY No poden ser ells! Hem instal•lat un 
perímetre de seguretat. Hauria d’haver saltat!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:27 RANTARÓ Ho hem aconseguit!
KIRIMARU Com que no ho ha de saber ningú, 
val més que sortiguem per sa porta de darrera.
RANTARÓ Ara no hi ha ningú.

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara 
diu més coses! Escoltau: «Nins, recordau que 
és molt important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta 
carta ni el senyor director ni els senyors Denzo i 
Hansuke.

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

Rantaró l'al lot ninja Sa marca 00:21:58 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Ja ho sé! Si Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiquesRantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:21:58 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Ja ho sé! Si 
pogués vendre aquest vaixell guanyaria molts 
de doblers. Però vestit així no me creuran. 
Valdrà més que me vestesqui amb so vestit de 
mercader. (FI FLASHBACK)

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:20:37 RANTARÓ Eh, no fugigueu!
GUAN TAN MEN Oh, quins nins més 
persistents!
RANTARÓ, KIRIMARU I SHIMBEI Atureu-
vooos!
RANTARÓ No fugigueu!
SHIMBEI Ah! Ah! Ah! Ah!
P. HANSUKE Mmm?
SHIMBEI Ai! Atureu-vos!
RANTARÓ I KIRIMARU No fugigueu!
GUAN TAN MEN Ah! Aquests nins no se

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques 4 entrades

GUAN TAN MEN Ah! Aquests nins no se 
cansen mai!
SHIMBEI Atureu! No fugigueu!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:22:24 S. HIOGO III No vos deixaré fugir, lladregot de 
vaixells nous!
GUAN TAN MEN Eh?
SR. DIRECTOR És inútil que vos hi 
resistigueu.

Formacions per analogia o concordança Flexions verbals analògiques

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar 
sense que mos vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de 
no fer tard a classe que ni s’han fixat en 
noltros.

Formacions per analogia o concordança Concordança agramatical

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:18 CLOVER No puc suportar es fet de no saber on 
és na Sam ni si està bé!
ALEX Tot és culpa de na Mandy! Si no l’hagués 
haguda de guardar, hagués pogut ajudar na 
Sammy abans.
CLOVER Per què mos ha fet això en Jerry? És 
un malson horrible!

Formacions per analogia o concordança Concordança agramatical

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans 
hauria pogut ajudar sa gent que és darrere tot 
això!
FLORA Impossible!
[...]
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes 
noves som més fort que mai. T’ho demostraré! 
Mimi George! Necessit sa vostra ajuda Anem

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Mimi, George! Necessit sa vostra ajuda. Anem 
a entrenar-mos.

Duel Masters L'antiduelista 00:05:12 FLORA (OFF) Sempre va ser molt dur amb mi.
FLORA Eh?
FAUNA No m’ho puc creure! Si ni tan sols 
entens ses bases des joc, sempre seràs una 
duelista de segona categoria!

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

L à i D R Mi H d' i ll 9 00 04 02 LALA I d i t d M f l i i l C bi i i lLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:02 LALA I recordau que si aprovau, tendreu una 
fada per a cada una. Per tant, vos hi heu 
d’esforçar.

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta 
ciutat necessita és una consolidació des... 
poder: un consell criminal, si vos ho estimau 
més. Tots noltros feim feina plegats pes mal 
comú; imaginau-vos ses possibilitats d’aquesta 
empresa.

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

jsoriano
Cuadro de texto
Nivell morfològic



Legió de superherois En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam 
atenció: per què no mos dius què acabam de 
veure? Està clar que això no ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només 
mos podrien guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning 
Lad... sinó en es meus. Jo m’ho prendria 
seriosament. Ja sabeu que tenc es poder de 
veure es futur a través des somnis.

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:32 RANTARÓ Kirimaru, Shimbei, mos n’hem 
d’anar a rentar tot d’una; si no, arribarem tard a 
classe.

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:54 KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en 
Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

, , q
Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:02:02 SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos 

n’anam noltros també?
KIRIMARU I on?

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, bé, he d’anar a un lloc molt important. 
Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc que... bé, 
vos interessa molt, sebre-ho?

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:45 P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que 
m’esperen!
RANTARÓ Shimbei i Kirimaru: Adéu, adéu! 

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:57 RANTARÓ Sí, tots dos s’han posat molt 
nirviosos. Per què deu ser?
KIRIMARU Bé

Morfologia pronominal Combinacions pronominals

KIRIMARU Bé...
SHIMBEI Noltros també mos n’hem d’anar.

Duel Masters L'antiduelista 00:00:31 SHOBU Rekuta, no t’havia vist de tot s’episodi. 
Com vos ha anat pes Món de ses Criatures?
REKUTA Bé, no com ho havíem planejat.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en 
Fauna? I aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures 
malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures 
malvades. Ja no hi podem fer res, es capítol 
està a punt d’acabar. Saps què vol dir, això?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Duel Masters L'antiduelista 00:01:35 SHOBU Què és aquest renou horrorós? Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evitaDuel Masters L antiduelista 00:01:35 SHOBU Què és aquest renou horrorós?
REKUTA Ah!
JEROME És clar, tu no hi eres a s’altre capítol!
SHOBU Eh?
JEROME ...Aquest és en Nadiu Braç de Bronze.
SHOBU És es padrí des meu repadrí!
REKUTA Eh? No, no ho és! Com pot ser mai 
que no sàpigues qui és? És en Jerome es 
Gnom, es vertader guardià de sa porta! Ai...

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S evita

Duel Masters L'antiduelista 00:02:08 MIMI Ah! Començam bé. Deixa’m ajudar-te. Ah! 
Ah! Posa-hi empat. Atac Tornado! Iaaah! Ea! 
Aaah! Oh, sí! Molt bé!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

FLORA Són relíquies d’un valor incalculable. No 
podries haver emprat pedres?

Duel Masters L'antiduelista 00:03:01 SHOBU No passis pena, Flora. El traurem.
REKUTA No sé com ho farem això, Shobu. 
Encara no hem trobat sa manera d’entrar en es 
Món de ses Criatures per rescatar-lo.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Duel Masters L'antiduelista 00:04:46 JEROME Ets igual que en Fauna, ho saps? És 
vere, es tests s’assemblen a ses olles.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Duel Masters L'antiduelista 00:05:20 JEROME (OFF) Només volia que no te 
sentissis malament amb tu mateixa! Jug com 
ell!
FAUNA Si no pots parar atenció, sempre seràs 
mediocre

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa 
manera de fer-ho.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:01:28 (A LA BOTIGA MÀGICA)
AIKO Mamerucu-larucu-larilori-popu! Vull una 
panada en forma de peix... ja!
B. RIKA Nyam! Hazuki!
HAZUKI Paipai-pompoi-puapuapu! Idò jo vull un 
pastisset sense fraules damunt sa taula ja!
B. RIKA Nyam! Perfecte, molt ben fet!
DOREMI Vaja! Heu vist que bé ho heu fet, 
nines? Sou fantàstiques!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:04 B. RIKA DoReMi, què esperes? Te toca! Has 
d’aprovar es nivell 9 diumenge que ve, així que 

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita
p g q , q

ja ho saps, a practicar! Has de passar es nivell 
8, es 7 i tota la resta.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i 
amb sa vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-
les a sa primera, ho heu entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es exàmens...
B. RIKA Vols ser aprenenta de bruixa tota sa 
vida?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya 
suspendre, eh? Idò ja ho saps, per això m’has 
d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú 
suspèn es nivell 9.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo 
no ho tenc del tot clar... Sincerament, DoReMi, 
no ho tenc gens clar, jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és 
fàcil, és fàcil! Ai! Només un 3 en matemàtiques, 
ai! Bé, ses matemàtiques no tenen res a veure 
amb sa bruixeria, de segur que aprovaré 
s’examen, no pot ser tan difícil!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:42 DOREMI Poppu!
POPPU Ho tenc ben clar, quan sigui gran no 
vull ser tan mala estudianta com tu.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La Màscara Convenció del Mal 00:01:03 PETE Això deu ser aquí.
TAURÓ Saps que ho ets, de perceptiu?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita



La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li 
agradaria començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat 
i no puc xerrar en veu alta.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! 
Ho arruïnarà tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten 
Taaag!] Fa bon dia per patinar, no és ver?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:02:47 (HABITACIÓ)
JUGADOR «Et puc agafar, Carmen.»
C.S.  «Endavant, intenta-ho! Això pot ser molt 
divertit...»

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:06 JUGADOR «Agència de detectius ACME»
CAP Venga, t’ha tocat, jugador! Escull un 

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita
g j g

detectiu. I aquest pic, fes-ho bé.

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:28 IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol 
mala passada que em faci na Carmen jo soleta!
CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, 
encara que no ho vulguis! I un company t’anirà 
molt bé. Imagina’t que en Wilbur no hagués 
tengut n’Orville.
IVY Llavors, els germans Wright no haurien 
inventat mai el primer avió. Ho sé, però...

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:21 IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu 
d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant germaneta!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

ZACK Anem-hi volant, germaneta!
On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! Val més que 

faceu via. Anem cap al lloc dels fets, el Museu 
Van Gogh a Amsterdam. I per arribar-hi en un 
tres i no res, el jugador ha accedit al portal C5.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:37 KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:54 KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en 
Kisanta se’n van.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:02:14 COMPANY Rantaró! Ei, tens una carta!
(...)
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.
KIRIMARU Sí, és un senyor molt simpàtic, no

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

KIRIMARU Sí, és un senyor molt simpàtic, no 
ho trobau?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:02:27 RANTARÓ A veure què hi diu. «Rantaró, 
Kirimaru, Shimbei...»
HIOGO III: Rantaró, Kirimaru, Shimbei, com va 
tot, nins?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:02:40 KIRIMARU De ver que ha escrit això, el senyor 
Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és 
exactament allò que ha escrit.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:03:01 KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit 
vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de 
sa inauguració li duguem una arengada!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró l'al lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evitaRantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer 
sa seva cara i que això sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, 
podem mesclar ses tres cares i fer-ne una de 
molt més grossa!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:18 RANTARÓ Voltros creis que li agradarà?...Bé, 
no tenim res més, així és que... endavant, nins!
SHIMBEI i KIRIMARU: Endavant, endavant!
RANTARÓ Ho hem aconseguit!

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:29 KIRIMARU Com que no ho ha de saber ningú, 
val més que sortiguem per sa porta de darrera.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:34 RANTARÓ (G) Ara no hi ha ningú.
P. DENZO: Ei, nins! Què hi feis, valtros aquí?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita
P. DENZO: Ei, nins! Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, bé, he d’anar a un lloc molt important. 
Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc que... bé, 
vos interessa molt, sebre-ho?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; 
no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que 

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

CLOVER Preferiria no utilitzar lo, però com que 
sempre estàs enmig...

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:42 MANDY Perdedores, sabia que estàveu ficades 
en qualque cosa!
CLOVER Venga, Jerry, agafa-la!
SAM Reprograma-li es cervell!
ALEX Fes-li un placatge i afaita-li es cap! Eh? 
Voltros també ho voleu, no?

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa 
amb aquesta entrada secreta a s’institut tan 
estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? No 
és secret, tothom hi pot entrar.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita

T t ll S i S f t i lè l 00 04 17 ALEX I i ll t i t M f l i i l C i d d f bl S' itTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta 
missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins 
voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou 
invent just tret de sa taula de disseny: sa 
segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as 
ball.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles S'evita



Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa 
amb aquesta entrada secreta a s’institut tan 
estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? No 
és secret, tothom hi pot entrar.
MANDY Ah, sí? On m’he d’apuntar?
CLOVER Eh, es pròxim curs no comença fins 
l’any que ve. Te('n) mantendrem informada.

Morfologia pronominal Caiguda de pronoms febles

Duel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton 
pare està bé. És molt fort.
SHOBU Què passa? Què li ha passat a en 
Fauna? I aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures 

l d

Morfologia pronominal Pleonasmes

malvades.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!

Morfologia pronominal Pleonasmes

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i 
amb sa vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-
les a sa primera, ho heu entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es 
exàmens...
B. RIKA Vols ser aprenenta de bruixa tota sa 
vida?

Morfologia pronominal Pleonasmes

L à i D R Mi H d' i ll 9 00 04 17 B RIKA A t i lt j M f l i i l Pl 2 t dLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo 
no ho tenc del tot clar... Sincerament, DoReMi, 
no ho tenc gens clar, jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és 
fàcil, és fàcil! (...)

Morfologia pronominal Pleonasmes 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:01:03 PETE Això deu ser aquí.
TAURÓ Saps que ho ets, de perceptiu?

Morfologia pronominal Pleonasmes

La Màscara Convenció del mal 00:02:32 FIBLÓ Només hi ha un petit problema, 
Pretorius, una petita pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots 
ben espantats, eh? No és ver?
PETE Espantats? A qui li dius espantats? 
Només és que sempre mos guanya És

Morfologia pronominal Pleonasmes

Només és que... sempre mos guanya. És 
depriment...

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! 
Callau d’una vegada! Només saben xerrar de 
com es nostros pares mos varen desgraciar sa 
vida; de tota aquesta hostilitat reprimida que 
duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!

Morfologia pronominal Pleonasmes

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! 
Ho arruïnarà tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten 
Taaag!] Fa bon dia per patinar, no és ver?

Morfologia pronominal Pleonasmes

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:32 RANTARÓ Kirimaru, Shimbei, mos n’hem 
d’anar a rentar tot d’una; si no, arribarem tard a 

Morfologia pronominal Pleonasmes

classe.
Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?

RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?
P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he 
d’anar... i per què vos he de donar explicacions, 
a valtros?

Morfologia pronominal Pleonasmes 2 entrades

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, eh... bé, he d’anar a un lloc molt 

Morfologia pronominal Pleonasmes

important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc 
que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! Val més que 
faceu via. Anem cap al lloc dels fets, el Museu 
Van Gogh a Amsterdam. I per arribar-hi en un 
tres i no res, el jugador ha accedit al portal C5.
ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a 
Holanda pel portal C5.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:10 AIKO I com seran ses nostres fades?
LALA Ja fris de conèixer-les! 
DOREMI Així els podré demanar ajuda per fer 
objectes màgics.
B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo 
no ho tenc del tot clar Sincerament DoReMi

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i present subjuntiu

no ho tenc del tot clar... Sincerament, DoReMi, 
no ho tenc gens clar, jo, que aprovis.

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es 
nostro primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada 
que te guanyaré. No tens escapatòria perquè 
convocaré en Cocolupia perquè destrossi es 
teu darrer escut. Jas això! Cocolupia, mostra-
mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira s’ocellet...

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i present subjuntiu

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:02:01 SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam 
noltros també?
KIRIMARU I on?
SHIMBEI A qualque lloc on hi hagi bon menjar!

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Present subjuntiu

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:42 DOREMI Poppu!
POPPU Ho tenc ben clar, quan sigui gran no 
vull ser tan mala estudianta com tu.
DOREMI Aquesta és sa meva germana petita? 
Ai, no, com sempre som sa nina més 
desgraciada del móoon!

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Present subjuntiu

Legió de superherois En es teus somnis 00:00:49 ANDROIDS GUARDIANS Alerta: intrús. Alerta: 
intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans 
equivocades, aquest explosiu pot causar una 
tragèdia de grans proporcions. Esper que ses 
meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que 
no aneu tan de pressa

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i present subjuntiu

no aneu tan de pressa.
ONTIRR Abans que comenceu a atacar es 
Cercle Obscur, vos agradarà veure això.



Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:01:37 KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Imperfet indicatiu

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:56 JERRY Sí, Gladys, te volia sol•licitar que 
compilassis una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Imperfet indicatiu i present subjunt

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:39 MANDY Aha!
SAM, CLOVER i ALEX Ah! Mandy!!
MANDY Perdedores, sabia que estàveu 
ficades en qualque cosa!

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Imperfet indicatiu

Duel Masters L'antiduelista 00:04:25 JEROME No has de passar gens de pena per 
ton pare, Flora. És un gran duelista, me va 
substituir quan vaig ser fora una temporada.
FLORA D t b tit i ?

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Passat perifràstic

FLORA De ver que te va substituir?
JEROME Me fan oi es duels.

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! 
Ho arruïnarà tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten 
Taaag!] Fa bon dia per patinar, no és ver?
MÀSCARA Has d’aprendre maneres, jovenet! 
Però primer... «Taekwondo Kung Fu marcià 
segona part»! Sa primera part va ser sa meua 
pel•lícula preferida de sempre.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i passat perifràstic

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! 
Callau d’una vegada! Només saben xerrar de 
com es nostros pares mos varen desgraciar sa 
vida; de tota aquesta hostilitat reprimida que 

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Passat perifràstic

; q p q
duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; 
no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que 
sempre estàs enmig...

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Condicional simple

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya 
suspendre, eh? Idò ja ho saps, per això m’has 
d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú 
suspèn es nivell 9.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Condicional simple

Legió de superherois En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord Brainy te prestam Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i condicional simpleLegió de superherois En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam 
atenció: per què no mos dius què acabam de 
veure? Està clar que això no ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només 
mos podrien guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning 
Lad... sinó en es meus. Jo m’ho prendria 
seriosament. Ja sabeu que tenc es poder de 
veure es futur a través des somnis.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Futur i condicional simple

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar 
sense que mos vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de no 
fer tard a classe que ni s’han fixat en noltros.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Plusquamperfet indicatiu i present 

Duel Masters L'antiduelista 00:00:31 SHOBU Rekuta, no t’havia vist de tot s’episodi. Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Plusquamperfet indicatiuDuel Masters L antiduelista 00:00:31 SHOBU Rekuta, no t havia vist de tot s episodi. 
Com vos ha anat pes Món de ses Criatures?
REKUTA Bé, no com ho havíem planejat.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Plusquamperfet indicatiu

La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS (...) Primer, deixau-me dir-vos que 
estic molt content que es temps s’hagi aclarit.
TEMPESTA Un plaer. Què vos pensàveu, que 
aquesta tempesta havia desaparegut tota 
sola?

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Perfet subj., imperfet ind. i plusqua

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:28 IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol 
mala passada que em faci na Carmen jo soleta!
CAP (...) Imagina’t que en Wilbur no hagués 
tengut n’Orville.

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Present i plusquamperfet subjuntiu

ÚOn és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:47 CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut 
acabar l’expedició pels Estats Units si no 
hagués tengut al seu costat en Clark fent-li la 
guitza tota l’estona?
CLARK Ja hem arribat?

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Condicional compost i plusquampe

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí 
abans hauria pogut ajudar sa gent que és 
darrere tot això!
FLORA Impossible!

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Plusquamperfet subjuntiu i condici

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:05:17 DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre 
menjades, d’acord?
(...)
MARE Mmmm! T’has fixat en això DoReMi?

Ús de temps verbals Predomini de determinats temps verbals Passat simple i imperfet indicatiu

MARE Mmmm! T’has fixat en això, DoReMi? 
Repeteix exactament el mateix que tu feres de 
petita. Imita i copia tot allò que jo feia quan 
volia ser gran.

La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. 
Àlies Tauró i Pete, vos present na Gorgonzola, 
sa deessa malvada des formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!
PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I 
aquesta abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des 
bandarres de sa zona.
DOLENT 1 Com anam?

Ús de temps verbals Ús específic de determinades formes verb1PPlu com a 2P 

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en 
qualque cosa, perquè no hi ha material al món 
que aguanti una caiguda com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de 
París. Totes ses botigues de moda la tenen!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:08:44 DOLENT 1 Aquesta és sa nostra Cafetera 
9000.
SAM Oh... eh... només... eh... cercava es bar 
VIP.
DOLENT 1 Endavant, neda un poquet! És bo 
fins a sa darrera gota...
SAM De ver, no puc.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius



Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, 
Cocolupia, faré un poquet de mal.
FAUNA No! 
FLORA Oh!
FAUNA Això no està gens bé! En sa teva 
situació només hi ha una criatura amb què has 
d’atacar: es Nadiu Braç de Bronze.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans 
hauria pogut ajudar sa gent que és darrere tot 
això!
FLORA Impossible!
[...]
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes 
noves som més fort que mai. T’ho demostraré! 
Mimi George! Necessit sa vostra ajuda Anem

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Mimi, George! Necessit sa vostra ajuda. Anem 
a entrenar-mos.
JEROME Ha perdut es capet.

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es 
nostro primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que 
te guanyaré. No tens escapatòria perquè 
convocaré en Cocolupia perquè destrossi es teu 
darrer escut. Jas això! Cocolupia, mostra-mos 
es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira s’ocellet...

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Duel Masters L'antiduelista 00:05:31 JEROME De vegades, sa papallona no veu sa 
seva ombra, i sa llum de sa lluna li pega just 
damunt. Llagost, això t’ajudarà.
FLORA No entenc res d’això que dius.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

FLORA No entenc res d això que dius.
JEROME Oh, no fa res. Ara no t’ho puc resoldre 
perquè me n’he d’anar a dormir. Quan tornes 
vell has de menester fer una becadeta abans 
de veure sa telebotiga tota sa nit.

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:07:26 CAP Atenció, detectius: ens acaben de 
comunicar que el sequaç de na Carmen 
Sandiego, en Classe Turista...
IVY És a Amsterdam, no és així? Gràcies per 
l’última hora, CAP. 
CAP Vaah. Veig que avui t’has aixecat amb el 
peu esquerre, eh, al•loteta?

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Duel Masters L'antiduelista 00:14:32 GEORGE Al•loteta, si donam per fet que ton 
pare és un duelista bo i tu has jugat moltes 
vegades amb ell, teòricament en pots derrotar 

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

egades a b e , teò ca e t e pots de ota
qualsevol altre amb sos ulls tancats.
FLORA En realitat, mai ho he pogut comprovar 
perquè no he tornat a jugar amb ningú mai més.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:09:44 DOREMI Sa meva germana ha partit tota sola i 
l’he de vigilar.
HAZUKI És increïble! Ets ben igualeta que 
n’Aiko.
DOREMI No me costarà gaire aprovar.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:15:16 POPPU «Renta’t gratis ses braguetes»? De 
veres? Oh! Vaja, que estan de netes! Me’n vaig 
corrent.
DOREMI Bona sort, Poppu!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

La Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs Variació morfològica Diminutius i augmentatiusLa Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs, 
jovenet, però res de ball, no.
MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, 
amic capitalista. 

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

La Màscara Convenció del Mal 00:12:34 FIBLÓ Nin-abella! Ningú gosa dir-me nin-abella!
TEMPESTA Què passa? Sa veritat cou com 
una picada d’abella?
FIBLÓ No! Però ses meves amiguetes sí!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

La Màscara Convenció del mal 00:14:35 TEMPESTA Finalment, sa ciutat tremola davant 
es terrible poder d’en Tempesta! Idò esperau 
que sentin sa previsió de demà. Serà 
mortalment fora de temporada!
MÀSCARA Açò diuen? No deus tenir una altra 
tovallola, no és ver? No? Bé, idò, m’hauré 
d’ i ’ til d t!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

d’aixugar a s’estil des cusset!
La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. 

Àlies Tauró i Pete, vos present na Gorgonzola, 
sa deessa malvada des formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!
PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I 
aquesta abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.

Ús de temps verbals Ús específic de determinades formes verb1PPlu com a 2P 

La Màscara Convenció del mal 00:16:56 (FLASHBACK)
FIBLÓ Estimades abelletes, no sabeu que ho 
som, d’afortunat! És per a mi un honor que 
construigueu es buc més gran del món només 
per a mi. Ara podré manufacturar tota sa mel 
que necessit per saciar sa meva gana. I si per 
aconseguir-ho he d’esclavitzar tota sa 

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

humanitat, bé... mala sort!

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc 
assumptes pendents amb aquesta Carmen 
Sandiego.
CAP I encara hi ha més! El jugador et dóna un 
company, amiga.
IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol 
mala passada que em faci na Carmen jo 
soleta!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:12:19 P. HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de 
sa cuinera. Fa una oloreta...! Que és de bo, 
aquest aguiat!
S. HIOGO III Què? Un aguiat? Deixau-me’l 
tastar!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

tastar!

La Màscara Convenció del mal 00:19:59 MÀSCARA Saps, no som cap obricervells... 
encara que a sa tele en faci d’un. Ara, si qualcú 
necessita una reducció de cap, aquest ets tu.
VEU (OFF) «Esprai reductor de caps»
CAP PRETORIUS No, atura! Nooo!
MÀSCARA Ah, quin caparró més guai, és 
perfecte per jugar-hi!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en 
Zack? El meu germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en 
aquest cas, germanet.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius



On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:14 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen 
Sandiego ha robat els ulls d’un quadre famós 
d’en Van Gogh, a una exposició especial a 
Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu 
d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant, germaneta!
IVY Vols fer el favor de no dir-me així, Zachary?

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:06:26 IVY ...És en Classe Turista! Saps qui és? És un 
dels sequaços de na Carmen Sandiego! Au, va, 
Zack, no el podem perdre! Posa’t el casc i 
anem a atrapar lo! En Classe Turista és un

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

anem a atrapar-lo! En Classe Turista és un 
estafador internacional i un geni robant obres 
d’art.
ZACK I na Carmen va robar els ulls d’un quadre 
de Van Gogh. Ivy, hi ha d’haver una relació! 
Alerta, germaneta!
IVY No em diguis germanetaaaaah!

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:12:49 IVY Ei, mira què duia aquell bergant a la 
butxaca: pessetes!
ZACK Sí, molt bé, i els ases no volen, i què?
IVY A vegades em sembla que puc sentir com 
el cervell et deixa de funcionar, germanet. Les 
pessetes són una antiga moneda espanyola i 
som a Egipte!

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:16:01 IVY “Ens farem passar per estàtues, no ens 
veuran”. En què pensaves, cap de suro?
ZACK Creia que passaríem desapercebuts.
IVY Sí, com que totes les estàtues de més de 
dos mil anys d’antiguitat duen sabates 
esportives i texans...
ZACK Ei, no vares proposar cap idea millor, 
germaneta.
IVY Quants de pics t’he de dir... no... em 
diguis... germaneta?

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:19:15 IVY Ho hem aconseguit!
ZACK Ets genial!
IVY Sí! Crec que tots dos feim un bon equip, no 
és ver, germanet?

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:10:32 CAP No us assegueu, joves detectius, perquè 
hi ha només un bot des d’Holanda fins a Egipte. 
Ah, Egipte! Terra de deserts, del riu Nil, de les 
grans piràmides i de la increïble Esfinx! Aquest 
moixet de vint metres d’alçada i cinquanta-set 
metres de llargada podria vomitar una bola de 
pèl que arrassàs la capital d’Egipte, El Caire, 
que és a uns catorze quilòmetres. Això, si 
pogués superar la gran piràmide, que es troba 
al costat.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:51 MANDY Perdó! Un poc d’ajuda aquí!
CLOVER És fàcil, Mandy: orienta’t amb so teu 
caparrot.
MANDY Ai, però quina espècie d’accessori 
ridícul és una motxilla de propulsió? No va ni

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

ridícul és una motxilla de propulsió? No va ni 
amb ses meves sabates!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat 
sa seguretat de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de 
rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa 
Protecció Humana. Cuidam sa seguretat 
mundial. Secretament, és clar.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:06:22 MANDY Aaah! Eeh… He de xerrar amb en 
Jarvis de sa meva motxilla de propulsió 
defectuosa.
SAM Jerry.
MANDY Com sigui! Treis-me de damunt aquest 

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

MANDY Com sigui! Treis me de damunt aquest 
trastot horrorós. 
ALEX O t’atures de queixar-te o serà vere que 
t’afaitarem!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:22:24 S. HIOGO III No vos deixaré fugir, lladregot de 
vaixells nous!
GUAN TAN MEN Eh?
SR. DIRECTOR És inútil que vos hi resistigueu.

Variació morfològica Diminutius i augmentatius

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en 
Fauna? I aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures 
malvades.
SHOBU Què?

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

GEORGE He dit: un exèrcit de criatures 
malvades. Ja no hi podem fer res, es capítol 
està a punt d’acabar. Saps què vol dir, això?

Legió de superherois En es teus somnis 00:16:02 TIMBERWOLF Hem fet tot el que hem pogut 
per preparar-mos. Me preocupa que no 
servesqui.
PÚBLIC Aah! Ajuda! 
STAR BOY No poden ser ells! Hem instal•lat un 
perímetre de seguretat. Hauria d’haver saltat!

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Duel Masters L'antiduelista 00:06:10 REKUTA Shobu, t’he de dir que es teu atac 
ràpid ara és més efectiu que abans.
SHOBU Això és ver. Però, si és tan bo, com és 
que no vaig poder guanyar es PLOOPs?

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Legió de superherois En es teus somnis 00:08:03 D. GIRL Mai he pres es pèl a ningú. Sempre he 
intentat ajudar amb ses meves visions.
L. LAD Què? Això vas fer quan mumpare i 
mumare van venir a veure’t? Estaven 
desesperats per saber qualque cosa de sa 
meva germana desapareguda! Els vas 
prometre que es reunirien finalment amb ella si 
anaven an es planeta Nima! Van quedar 
destrossats... per no haver-la trobat.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal



Legió de superherois En es teus somnis 00:07:22 L. LAD No mos confiem tant. No mos podem 
fiar completament des seus somnis, perquè no 
han evitat que s’enduguessin es detonadors. Ni 
tampoc fiar-mos d’ella.
(...)
BRAINY Ja sabem quin era es seu passat 
abans d’unir-se a sa Legió, però vam donar-li 
una oportunitat perquè demostràs què sabia fer.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:16:01 IVY “Ens farem passar per estàtues, no ens 
veuran”. En què pensaves, cap de suro?
ZACK Creia que passaríem desapercebuts.
IVY Sí, com que totes les estàtues de més de 
dos mil anys d’antiguitat duen sabates 
esportives i texans...
ZACK Ei no vares proposar cap idea millor

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

ZACK Ei, no vares proposar cap idea millor, 
germaneta.

Legió de superherois En es teus somnis 00:10:02 L. LAD Això no estava en es somni, eh, Brainy?
BRAINY No! No ho entenc. Manteniu ses 
posicions! Qualque cosa no va bé. Per què un 
somni des futur duu sa data d’ahir? Ah! Perquè 
no és un somni! Escoltau: és una trampa! El 
que havíem vist no era de ver. Me rebeu? 
Responeu!
S. BOY I L. LAD Ah!
GRULLUG Que vos pensàveu que mos 
agafaríeu per sorpresa, Legió? Perquè aquesta 
era sa nostra intenció quan vàrem piratejar es 
vostro ordinador, i vàrem posar un somni fals.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:09:37 IVY “Cap humà que ha perdut el nas gros és 
totalment feliç”. Però aquests presidents no han 
perdut el nas.
ZACK Jugador: cerca humans famosos 
relacionats amb nassos grans.
CAP Pinotxo. Escrit per Collodi el 1883. Un 
putxinel•li de fusta que volia ser humà i que li 
creixia el nas quan mentia.
PINOTXO Jo no mentia! Em varen parar una 
trampa, de ver! Oh...

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre 
ens deixa exactament al lloc programat.
CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits 
defectes, però la part positiva és que, mentre 
vosaltres viatjau, el jugador pot cercar 
i f ió j d à ld l A

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

informació que us ajudarà a resoldre el cas. Au, 
venga, partiu d’una vegada!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, eh... bé, he d’anar a un lloc molt 
important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc 
que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:10:48 ALEX Hem trobat una arracada seva i està tota 
carbonitzada. Pobra Sammy, què creus que li 
ha passat?
JERRY Me sap greu, no ho sé, però hauríeu de 
tornar.
CLOVER No deixarem na Sam aquí, Jerry!

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

JERRY Sé que és difícil, però jo he d’analitzar 
s’arracada i valtros heu d’estudiar per a 
s’avaluació.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:16:45 CLOVER Hem de fer qualque cosa!
MANDY I aviat, per favor! Aquesta corda no és 
bona per a sa meva pell delicada.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:09:06 DOREMI (AIKO) Escolta, me diuen Aiko i som 
amiga de na DoReMi. No tenguis por. Te conec 
perquè sa teva germana m’ha mostrat fotos 
teves.
POPPU Ah… D’acord, idò moltes gràcies per 
aguantar sa pesada de sa meva germana, de 
veres.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Rantaró l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominalRantaró, l al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer 
sa seva cara i que això sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, 
podem mesclar ses tres cares i fer-ne una de 
molt més grossa!

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

La Màscara Convenció del mal 00:14:09 (FLASHBACK) MÀSCARA Oh, aquesta pizza 
sembla una mica xopa. Entesos, qui és es 
beneit que s’ha oblidat de baixar sa cadena des 
vàter? Torna a ser aquell monstre des temps, 
vol arruïnar sa meua ciutat! Només jo puc fer 
açò.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:08 MANDY Aaaah!
DOLENT 1 No voldràs deixar ses teues 
amigues per sempre, o sí? Eh…
MANDY No són tan amigues...

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

MANDY No són tan amigues...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:11:50 POPPU Uiii... No me bastarà pes tren.
DOREMI Vaja, no té doblers. Mumare n’hi 
hauria d’haver donat uns quants més per si de 
cas. Que és, d’irresponsable! Bé, jo n’hi donaré 
des meus. Pirica-pirilala-cocorina-peperuto! Vull 
que dues de ses meves monedes se’n vagin 
an es moneder de na Poppu ja!

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:09:16 CAP Van tardar catorze anys a esculpir les 
cares de  Washington, Jefferson, Roosevelt i 
Lincoln. Flipareu, esportistes! Abraham Lincoln 
va ser un dels presidents més alts, però 
aquesta estàtua de pedra té devuit metres 
d’alçada! És nou pics més alta que un jugador 
de bàsquet de dos metres.

Variació morfològica Variació morfològica verbal i pronominal

Legió de superherois En es teus somnis 00:13:27 D. GIRL No! Ah! Ah! No he ajudat el Cercle 
Obscur!
ONTIRR Però l’ajudaràs. I no necessit cap des 
teus somnis per sebre-ho.
GRULLUG Ha estat senzill convertir es punt fort 
de sa Legió en contra seva. Només hem hagut 
de fer que desconfiassin de tu. Però es teu 
passat mos ho ha posat més fàcil. Ara jo jug 
amb avantatge.

Tria dialectal Formes verbals balears

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:16 ALEX Tu! Sabia que eres darrere aquest pla 
malèvol per fer es estudiants cavar... grans de 
cafè i... i què fas, exactament?
DOLENT 1 Inundaré el món amb es meu cafè 
hipnotitzador i faré que tothom s’hi enganxi per 
sempre.

Tria dialectal Formes verbals balears

p
CLOVER Oh, i tu seràs es primer.
DOLENT 1 No xerr figuradament, preciosa.
MANDY Ei! Som jo, sa preciosa!



Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:21:17 P. DENZO Per sa roba que duis, jo diria que 
vós deveu ser un pescador. Com ho heu fet, per 
vendre aquest vaixell a son pare d’en Shimbei?
GUAN TAN MEN Fa estona vaig trobar un vestit 
de mercader. Caminava tranquil•lament per sa 
platja i...
(FLASHBACK. PLATJA)
GUAN TAN MEN Mmm. Ai! Quina mala 
temporada! I encara no tenc feina. Oh, pirates! 
Què deuen fer?

Tria dialectal Formes verbals balears

La Màscara Convenció del Mal 00:18:10 PRETORIUS Perdonau, havia dit que no me 
passassin cap cridada. Digau?
NEUMANN Som es doctor Neumann. Hi ha 
molt de trànsit, però provaré d’arribar tan aviat

Tria dialectal Formes verbals balears

molt de trànsit, però provaré d arribar tan aviat 
com pugui.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:36 MANDY Vaja, duis molta tensió amb aquest 
tema de ses agents secretes...
CLOVER Sí, emfatitza “secretes”, Mandy.
ALEX Sí, no podem revelar ses nostres 
identitats, o si no tot això de ses espies s’ha 
acabat. Eh?
JERRY Ah, m’agrada veure que vos duis bé, 
nines.

Tria dialectal Formes verbals balears

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com 
utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una 
pedicura.

Tria dialectal Formes verbals balears

JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols 
ser part de s’equip?

Legió de superherois En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, 
Grullug, sabien tots es nostres moviments 
abans que els féssim. Entre noltros hi ha un 
espia. Ah!

Tria dialectal Mos

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans 
hauria pogut ajudar sa gent que és darrere tot 
això!
FLORA Impossible!
[...]
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes 
noves som més fort que mai. T’ho demostraré! 

Tria dialectal Mos

q
Mimi, George! Necessit sa vostra ajuda. Anem 
a entrenar-mos.

Duel Masters L'antiduelista 00:20:11 SHOBU Eh! Molt bé! I ara m’agradaria tenir un 
milió d’euros i, si no el puc tenir, què en trobau 
d’un home espacial amb so cap de dragó. Sí! 
Gràcies, manna! I ara què?
MIMI Crec que mos acomiadarem des cap de 
dragó.

Tria dialectal Mos

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:12:19 POPPU Escoltau, senyoreta! Avui vos trob molt 
guapa, que heu anat a sa perruqueria?
DEPENDENTA Eh?
POPPU I teniu un cutis preciós! I aquest 
pentinat vos cau beníssim!
DEPENDENTA Però ho dius de ver?

Tria dialectal Vos  davant el verb

DEPENDENTA Però, ho dius de ver?
La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:03:52 B. RIKA Són ses darreres bolletes màgiques 

que mos queden, per tant, sobretot no les 
tudeu. Vos heu de quedar una bolleta per a 
s’examen i és molt important que no oblideu 
això.
LES TRES BRUIXETES Sí!
LALA I recordau que si aprovau, tendreu una 
fada per a cada una. Per tant, vos hi heu 
d’esforçar.

Tria dialectal Vos  davant el verb

Legió de superherois En es teus somnis 00:09:56 L. LAD Això no estava en es somni, eh, Brainy?
BRAINY No! No ho entenc. Manteniu ses 
posicions! Qualque cosa no va bé. Per què un 
somni des futur duu sa data d’ahir? Ah! Perquè 

é i! E lt é t ! El

Tria dialectal Article salat i article literari

no és un somni! Escoltau: és una trampa! El 
que havíem vist no era de ver. Me rebeu? 
Responeu!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara 
diu més coses! Escoltau: «Nins, recordau que 
és molt important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta 
carta ni el senyor director ni els senyors Denzo i 
Hansuke.
SHIMBEI És un secret!
RANTARÓ Noltros devem ser es seus 
convidats especials. No és vere?

Tria dialectal Article salat i article literari

La Màscara Convenció del Mal 00:01:28 PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. 
I aquesta abelleta ocupada és en Fibló.

Tria dialectal Article salat i article literari
I aquesta abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des 
bandarres de sa zona.

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es 
nostro primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que 
te guanyaré. No tens escapatòria perquè 
convocaré en Cocolupia perquè destrossi es 
teu darrer escut. Jas això! Cocolupia, mostra-
mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira s’ocellet...

Tria dialectal Article salat i article literari

Duel Masters L'antiduelista 00:10:24 SHOBU A l’estil de la vella escola. Jagalzor 
Magmadrac. Ike! Ataca-la ara! Rompedor doble 

’

Tria dialectal Article salat i article literari

d’escuts!
REKUTA Bona feina! Ja no n’hi queden, 
d’escuts. Destrossa-la! Amb en Cocolupia!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:51 MANDY Perdó! Un poc d’ajuda aquí!
CLOVER És fàcil, Mandy: orienta’t amb so teu 
caparrot.
MANDY Ai, però quina espècie d’accessori 
ridícul és una motxilla de propulsió? No va ni 
amb ses meves sabates!
CLOVER Ah! No me puc creure que l’hàgim 
d’aguantar! És odiosa...

Tria dialectal Article salat i article literari



Duel Masters L'antiduelista 00:14:33 GEORGE Al•loteta, si donam per fet que ton 
pare és un duelista bo i tu has jugat moltes 
vegades amb ell, teòricament en pots derrotar 
qualsevol altre amb sos ulls tancats.
FLORA En realitat, mai ho he pogut comprovar 
perquè no he tornat a jugar amb ningú mai més.

Tria dialectal Article salat i article literari

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:08:02 KIRIMARU Què ha estat, Shimbei?
SHIMBEI Eh, res, només ha estat un ocell. 
Rantaró, n’estàs segur que aquest camí que 
hem agafat és es camí correcte, que arriba fins 
la mar?
RANTARÓ Sí, jo crec que sí.

Tria dialectal Article salat i article literari

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Tria dialectal Article salat i article literariRantaró, l al lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor 
Denzo ha estat a punt d’aplegar-mos. Hem 
tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!

Tria dialectal Article salat i article literari

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:09:37 (FLASHBACK) P. DENZO No me digueu que 
vós també heu rebut sa carta del senyor Hiogo 
III.
P. HANSUKE És clar! Que també vos ha enviat 
sa carta a vós, senyor Denzo? (FI 
FLASHBACK)
P. DENZO És increïble.
P. HANSUKE Bé, idò ara ja no fa falta que hi 
anem amb tantes presses.

Tria dialectal Article salat i article literari

KIRIMARU Idò segurament el senyor director i 
en Hem Hem també han rebut sa carta i ara 
van cap allà.

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! Val més que 
faceu via. Anem cap al lloc dels fets, el Museu 
Van Gogh a Amsterdam. I per arribar-hi en un 
tres i no res, el jugador ha accedit al portal C5.
ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a 
Holanda pel portal C5.

Tria dialectal Article salat i article literari

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:07:26 CAP Atenció, detectius: ens acaben de 
comunicar que el sequaç de na Carmen 
Sandiego, en Classe Turista...
IVY És a Amsterdam, no és així? Gràcies per 
l’última hora, CAP. 

Tria dialectal Article salat i article literari

CAP Vaah. Veig que avui t’has aixecat amb el 
peu esquerre, eh, al•loteta?

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en 
Zack? El meu germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en 
aquest cas, germanet.

Tria dialectal Article salat i article literari

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:14 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen 
Sandiego ha robat els ulls d’un quadre famós 
d’en Van Gogh, a una exposició especial a 
Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu

Tria dialectal Article salat i article literari

CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu 
d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant, germaneta!
IVY Vols fer el favor de no dir-me així, Zachary?

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:06:26 IVY ...És en Classe Turista! Saps qui és? És un 
dels sequaços de na Carmen Sandiego! Au, va, 
Zack, no el podem perdre! Posa’t el casc i 
anem a atrapar-lo! En Classe Turista és un 
estafador internacional i un geni robant obres 
d’art.
ZACK I na Carmen va robar els ulls d’un quadre 
de Van Gogh. Ivy, hi ha d’haver una relació! 
Alerta, germaneta!
IVY No em diguis germanetaaaaah!

Tria dialectal Article salat i article literari

IVY No em diguis germanetaaaaah!

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:12:49 IVY Ei, mira què duia aquell bergant a la 
butxaca: pessetes!
ZACK Sí, molt bé, i els ases no volen, i què?
IVY A vegades em sembla que puc sentir com 
el cervell et deixa de funcionar, germanet. Les 
pessetes són una antiga moneda espanyola i 
som a Egipte!

Tria dialectal Article salat i article literari

Duel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton 
pare està bé. És molt fort.

Tria dialectal Possessius

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:15:24 SHIMBEI Mumpare, què fas en es vaixell nou 
del senyor Hiogo III?
PARE SHIMBEI Què dius ara? Aquest és es 

i ll d l Hi III?

Tria dialectal Possessius

vaixell nou del senyor Hiogo III?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:21:17 P. DENZO Per sa roba que duis, jo diria que 
vós deveu ser un pescador. Com ho heu fet, per 
vendre aquest vaixell a son pare d’en Shimbei?

Tria dialectal Possessius

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:12:31 POPPU Que me podríeu vendre es pastís de 
mongetes només per mil iens?
(...)
DEPENDENTA Eh... veig que ta mare no sabia 
que es preus havien pujat. Per aquesta vegada 
no passa res, però avisa-la.

Grau de redundància Dubitacions, vacil·lacions i titubejos

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:07:13 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes a 
sa motxilla, però compra’n més a sa padrina,

Tria dialectal Possessius
sa motxilla, però compra n més a sa padrina, 
aquests que li agraden tant. Ja saps quins són, 
aquells que només valen mil iens. Després, 
agafa es tren i davalla a sa tercera parada. 
Continua tot dret i ben aviat trobaràs ca sa 
padrina.
POPPU Que ja ho sé, mumare!

Legió de superherois En es teus somnis 00:17:03 STAR BOY Mos tenen atrapats, al•lots!
TIMBERWOLF Saben tots es moviments que 
feim! 
BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es 
nostros moviments, s’única possibilitat que 
tenim és que els hagin interpretat malament. 
Mos trobarem en es pont!

Tria dialectal Possessius



La Màscara Convenció del Mal 00:06:13 GORGONZOLA Bé, ja que tots són uns bledes, 
continuaré jo. M’acabaven d’alliberar de sa 
meva tomba, i vaig decidir donar a Edge City 
una formatjada que no oblidaria mai.
(FLASHBACK) GORGONZOLA Que tots es 
mortals tremolin davant es poder de na 
Gorgonzola! Jo destruiré es vostro món. 

Tria dialectal Possessius

La Màscara Convenció del Mal 00:12:02 BOB Uh, aquell neandertal curtot... aquella 
vegada se va sortir amb sa seva, però 
l’ablaniré... qualque dia!
PRETORIUS M’atreviria a dir que tots 
acabarem com en Bob qualque dia.
FIBLÓ, TEMPESTA i GORGONZOLA Glup!
BOB Veig que ho tens ben clar No veig ales

Tria dialectal Possessius

BOB Veig que ho tens ben clar. No veig ales 
d’angelot ni arpes a cap des vostros futurs.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa 
classe del professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem de 
ser capaços de recordar sa cara des nostros 
enemics després d’haver-la vist una vegada. 
Hem de recordar ses fisonomies en es menor 
temps possible. (FI FLASHBACK)

Tria dialectal Possessius

Duel Masters L'antiduelista 00:15:55 REKUTA Ei, Shobu, però què passa aquí? Què 
punyetes esperes? Per què no ataques a na 
Mimi aviat?
SHOBU Mmm. Tranquil, Rekuta, tenc una idea.
REKUTA Sí? No t’ho pensis tant i fes qualque 

Tria dialectal Indefinits

REKUTA Sí? No t ho pensis tant i fes qualque 
cosa ja!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:56 POPPU Fora des meu camí, molestes!
DOREMI Ai! Quina nina... Bé, menjaré qualque 
cosa abans de seguir. Vejam, pastís de 
mongetes!

Tria dialectal Indefinits

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:19:05 IVY Aquest pic hem donat una bona lliçó a na 
Carmen.
ZACK N’has feta qualcuna que jo no sàpiga?
CLASSE TURISTA Ah! Què?
IVY He fet una petita contribució al món de 
l’art...

Tria dialectal Indefinits

Duel Masters L'antiduelista 00:13:50 GEORGE Només si t’agraden es duels pots Tria dialectal IndefinitsDuel Masters L'antiduelista 00:13:50 GEORGE Només si t agraden es duels pots 
arribar a fer un joc de cartes com es que has 
fet. És clar que això vol dir que deus ser una 
duelista formidable, també.
FLORA Formidable? Jo no ho crec.
GEORGE Aha.
FLORA Bah, jo no. Li diries formidable a qualcú 
que mai ha guanyat cap duel?

Tria dialectal Indefinits

La Màscara Convenció del mal 00:07:25 GORGONZOLA Aquest intrús amb cara de 
fongs tastarà es meu cheddar extrafort!
MÀSCARA Qualcú m’ha esclataaaat!

Tria dialectal Indefinits

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:12:35 CLOVER Ah! Qualcú necessita un purificador 
d’aigua.
MANDY No! És espresso... torrat lentament. 

Tria dialectal Indefinits

MANDY No! És espresso... torrat lentament. 
Bons grans per a filtre de con. Però s’haurien 
de repensar.

Duel Masters L'antiduelista 00:21:13 SHOBU Escolta, Flora, espera! Es molt perillós 
entrar-hi!
FLORA Idò m’agradaria no entrar-hi tota sola!
SHOBU I a mi m’agradaria tenir un milió 
d’euros.

Tria dialectal Idò

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es 
Món de ses Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses 
Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!

Tria dialectal Idò

R t ó l' l l t i j S 00 19 14 SHIMBEI Q d d Mi ó ? T i di l t l IdòRantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo 
no, i ara! No ho som, no, no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. 
No el deveu conéixer, no és ver, senyor, eh?
GUAN TAN MEN Per què? Per què hauria de 
conéixer aquest mercader, eh?

Tria dialectal Idò

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! 
Callau d’una vegada! Només saben xerrar de 
com es nostros pares mos varen desgraciar sa 
vida; de tota aquesta hostilitat reprimida que 
duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!

Tria dialectal Idò

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es Tria dialectal Jas/jauQ q ,
nostro primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que 
te guanyaré. No tens escapatòria perquè 
convocaré en Cocolupia perquè destrossi es teu 
darrer escut. Jas això! Cocolupia, mostra-mos 
es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira s’ocellet...

j

Duel Masters L'antiduelista 00:12:56 MIMI Shobu, encara no ho entens, no és ver? 
Encara no veus per què no me pots guanyar? 
Te donaré una pista: es teus atacs Ràpids no 
funcionen!
VEU (OFF) Jas això.
SHOBU Eh?

Tria dialectal Jas/jau

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:07:13 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes a 
sa mot illa però compra’n més a sa padrina

Tria dialectal Jas/jau
sa motxilla, però compra’n més a sa padrina, 
aquests que li agraden tant. Ja saps quins són, 
aquells que només valen mil iens. Després, 
agafa es tren i davalla a sa tercera parada. 
Continua tot dret i ben aviat trobaràs ca sa 
padrina.
POPPU Que ja ho sé, mumare!
MARE DOREMI Jas, aquí tens doblers a 
bastament pes pastissos i pes tren. Ah! No 
hauries de dur penjada una targeta amb totes 
ses teves dades?



La Màscara Convenció del mal 00:12:47 MÀSCARA (NEUMANN) Oh, molt bé, molt bé. 
Aquest és un comportament sa i adequat. 
Esteis entrant en contacte amb sa vostra ràbia.
TEMPESTA Ah, sí? Idò entrau en contacte amb 
això! 
TOTS Aaah!
PRETORIUS Ah, ah! Ah, ja basta! 
TEMPESTA Oh!
MÀSCARA (NEUMANN) Felicitats, senyor 
Tempesta. Realment heu entrat en contacte 
amb so vostro nin interior. Jau, una piruleta. I 
ara, com així no mos contau sa vostra 
experiència amb sa Màscara?

Tria dialectal Jas/jau

Rantaró l'al lot ninja Sa marca 00:19:36 KIRIMARU Ah! Doblers! Doblers! Doblers! Per a Tria dialectal Jas/jauRantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:19:36 KIRIMARU Ah! Doblers! Doblers! Doblers! Per a 
mi!
GUAN TAN MEN No, són meus!
KIRIMARU No, de cap manera!
PARE SHIMBEI Kirimaru, mostra’m això que 
tens a ses mans.
GUAN TAN MEN Eh?
KIRIMARU Sí, senyor. Molt bé, jau.
PARE SHIMBEI Ah... Jo li he donat aquests 
doblers an es mercader com a paga pes vaixell!

Tria dialectal Jas/jau

La Màscara Convenció del Mal 00:18:45 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és es 
teu problema, company de bon temps? Ets 
beneit retentiu. Ho veus? Molt millor, no és ver? 
I voltros, al•lots, sofriu massa neurosi reprimida.

Tria dialectal Ver(e)

I voltros, al lots, sofriu massa neurosi reprimida. 
Només necessitau una prova de taca de tinta.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo 
no, i ara! No ho som, no, no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. 
No el deveu conéixer, no és ver, senyor, eh?

Tria dialectal Ver(e)

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:23:16 GUAN TAN MEN Ah! Ah! Ja basta, per favor, 
no en tenc més!
SHIMBEI De ver?
GUAN TAN MEN Sí, de ver!
SHIMBEI Oh, encara en tenia més!
GUAN TAN MEN Aquest pic és ben ver: ja no 

Tria dialectal Ver(e)

en tenc més, ni un!

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara 
diu més coses! Escoltau: «Nins, recordau que 
és molt important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta 
carta ni el senyor director ni els senyors Denzo i 
Hansuke.
SHIMBEI És un secret!
RANTARÓ Noltros devem ser es seus 
convidats especials. No és vere?

Tria dialectal Ver(e)

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en 
Fauna? I aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures 
malvades.

Altres Article personal

malvades.
SHOBU Què?

Duel Masters L'antiduelista 00:07:43 MIMI Molt bé. Jo atacaré amb so Tòtem 
Felicitat, s’Encarnació de sa Sort. Ataca en 
Shobu! [Japonès: Ike!]
SHOBU Me toca a mi! Amb so Carregador de 
Volcà enviï n’Ura Giga, es Guardià del Cel, cap 
as cementeri!
MIMI Es meu bloquejador, no!
SHOBU I ara, per rompre es teu darrer escut, 
atac amb en Bolmeteus, es Drac d’Acer. 
[Japonès: Ike!]

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Duel Masters L'antiduelista 00:18:11 SHOBU Venga, Bolmeteus, endavant! Romp-li 
la resta des escuts!
MIMI Oh!

Altres Article personal

MIMI Oh!
REKUTA Es escuts que en Bolmeteus, es Drac 
d’Acer, ha romput ara se’n van directament an 
es cementeri, i es escuts Trigger no se poden 
activar!
SHOBU I ara te derrot amb en Cocolupia! Vola 
com un àguila! [Japonès: Ike!]

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:11:23 SR. DIRECTOR Senyor Hiogo! 
HIOGO III Eh?
S. DIRECTOR Com heu pogut? M’heu enganat!
HIOGO III Ai, es director i en Hem Hem! Per 
què deis que vos he enganat?
P. DENZO A noltros també mos heu enganat!

Altres Article personal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:06:22 MANDY Aaah! Eeh… He de xerrar amb en Altres Article personalTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:06:22 MANDY Aaah! Eeh… He de xerrar amb en 
Jarvis de sa meva motxilla de propulsió 
defectuosa.
SAM Jerry.
MANDY Com sigui! Treis-me de damunt aquest 
trastot horrorós. 

Altres Article personal

La Màscara Convenció del mal 00:14:35 TEMPESTA Finalment, sa ciutat tremola davant 
es terrible poder d’en Tempesta! Idò esperau 
que sentin sa previsió de demà. Serà 
mortalment fora de temporada!
MÀSCARA Açò diuen? No deus tenir una altra 
tovallola, no és ver? No? Bé, idò, m’hauré 
d’aixugar a s’estil des cusset!

Altres Article personal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:09:44 DOREMI Sa meva germana ha partit tota sola i 
l’h d i il

Altres Article personal
l’he de vigilar.
HAZUKI És increïble! Ets ben igualeta que 
n’Aiko.
DOREMI No me costarà gaire aprovar.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:18 CLOVER No puc suportar es fet de no saber on 
és na Sam ni si està bé!
ALEX Tot és culpa de na Mandy! Si no l’hagués 
haguda de guardar, hagués pogut ajudar na 
Sammy abans.
CLOVER Per què mos ha fet això en Jerry? És 
un malson horrible!

Altres Article personal



Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:17:53 SAM Clover? Alex? Què… feis aquí? Què faig 
jo, aquí?
MANDY Ah! 
SAM Què fa ella aquí?
CLOVER Espera un segon, ara te’n recordaràs.
SAM Oh! D’acord! Què li han fet an en Jerry, 
eh?

Altres Article personal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:18:56 C. S. Aquests detectius només han aconseguit 
retrassar el moment de donar a conèixer la 
meva obra mestra al món.
C. TURISTA Sí, aquí la tenc, Carmen. He, sana 
i estàlvia.
IVY Aquest pic hem donat una bona lliçó a na 
Carmen.

Altres Article personal

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:08:57 IVY Aixeca’t, Zack. És un truc típic de na 
Carmen, però ha de ser una pista. Jugador: a 
veure què diuen els arxius de l’ordinador sobre 
nassos grans. No. Segueix.
ZACK No. Tampoc. El mont Rushmore! Ei! És a 
Dakota del Sud.

Altres Article personal

Legió de superherois En es teus somnis 00:14:42 L. LAD Vosaltres què creis que li faran?
BRAINY Faran servir es seu poder per saber 
com defendrem es Planetes Units. Utilitzaran 
aquesta informació per preparar un contraatac.
TIMBERWOLF Què podem fer? Tot el que 
facem, tot el que pensem, ho sabran per mitjà 
de na Dream Girl. 
BRAINY Probablement.

Altres Article personal

BRAINY Probablement.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nivell 9 00:04:58 DOREMI Ai! Quina nina... Bé, menjaré qualque 
cosa abans de seguir. Vejam, pastís de 
mongetes!
POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! 
Recorda que hem de separar allò que se pot 
reciclar del que no es pot, i DoReMi...

Altres Evitació de l'article neutre lo

Duel Masters L'antiduelista 00:07:26 GEORGE Especulació o no, jo crec que 
aquestes cartes són genials.
FLORA Cada pic que apareixia una carta que 
me feia dubtar pensava en tot allò que li 
agradaria an en Shobu.
GEORGE Te diré una cosa, nina: són ses 
cartes perfectes per guanyar en Shobu. 
T d t l’hi

Altres Evitació de l'article neutre lo

Tornarem per demostrar-l’hi.

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que 
aquesta ciutat necessita és una consolidació 
des... poder: un consell criminal, si vos ho 
estimau més. Tots noltros feim feina plegats 
pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.

Altres Evitació de l'article neutre lo

Legió de superherois En es teus somnis 00:10:02 L. LAD Això no estava en es somni, eh, Brainy?
BRAINY No! No ho entenc. Manteniu ses 
posicions! Qualque cosa no va bé. Per què un 
somni des futur duu sa data d’ahir? Ah! Perquè 
no és un somni! Escoltau: és una trampa! El 
que havíem vist no era de ver. Me rebeu? 
Responeu!

Altres Evitació de l'article neutre lo

Responeu!

Legió de superherois En es teus somnis 00:17:26 GRULLUG Van cap an es pont! Com en es 
somni! Bona nit, Legió. Ara ningú podrà evitar 
que acabem amb es Planetes Units.
ESBIRRES C. OBSCUR Bé!
GRULLUG No és possible!
BRAINY Sabia que cercaries una forma fàcil 
d’acabar amb noltros. El que havies vist era 
això: un holograma. Que, en teoria, s’assembla 
an es somni.

Altres Evitació de l'article neutre lo

On és na Carmen Sandi El somriure robat 00:04:21 IVY Per què només es ulls quan hauria pogut 
robar tot el quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu 
d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant, germaneta!

Altres Evitació de l'article neutre lo

C e o a t, ge a eta

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:20:13 CLOVER No ho sé, Jerry, potser na Mandy 
podria ser una espia. Això que duus en es 
cabells és filtre de cafè?
MANDY Aaaah! Alex! Per favor, tu ets 
compassiva, explica’ls-ho tu! Sam! Sam, segur 
que tu m’has d’ajudar! Només vull recuperar sa 
meva vida. Clover! Clover, per favor, per favor, 
no me facis això, no m’ho facis, Clover, per 
favor! Ai, Clover, digues!

Altres Evitació de l'article neutre lo

Duel Masters L'antiduelista 00:05:31 JEROME De vegades, sa papallona no veu sa 
seva ombra, i sa llum de sa lluna li pega just 
damunt. Llagost, això t’ajudarà.
FLORA No entenc res d’això que dius.
JEROME Oh f A t’h ld

Altres Evitació de l'article neutre lo

JEROME Oh, no fa res. Ara no t’ho puc resoldre 
perquè me n’he d’anar a dormir. Quan tornes 
vell has de menester fer una becadeta abans de 
veure sa telebotiga tota sa nit.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:18:15 (MERCAT)
KIRIMARU Senyor pare d’en Shimbei, això que 
mos heu dit d’aquest mercader, en Guan ta na 
men...
PARE SHIMBEI No, se diu Guan tan men.
RANTARÓ Ai Gua Ment?
PARE SHIMBEI  Guan tan men.
SHIMBEI Quin embull!

Altres Evitació de l'article neutre lo

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!

Altres Vós/vostè
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?
P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he 
d’anar... i per què vos he de donar explicacions, 
a valtros?

Rantaró, l'al·lot ninja Sa carta del senyor Hiogo 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on 
anàveu vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a 
mi? Bé, bé, he d’anar a un lloc molt important. 
Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc que... bé, 
vos interessa molt, sebre-ho?

Altres Vós/vostè



Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:09:37 (FLASHBACK) P. DENZO No me digueu que 
vós també heu rebut sa carta del senyor Hiogo 
III.
P. HANSUKE És clar! Que també vos ha enviat 
sa carta a vós, senyor Denzo? (FI 
FLASHBACK)
P. DENZO És increïble.
P. HANSUKE Bé, idò ara ja no fa falta que hi 
anem amb tantes presses.

Altres Vós/vostè

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:11:38 KIRIMARU Què és per a vós un secret, eh?
S. HIOGO III Ah, hola, Kirimaru, Rantaró, 
Shimbei! Eh...
S. DIRECTOR Quan pens que vos havia duit 
uns pastissets per agrair-vos que m’haguéssiu 
convidat...

Altres Vós/vostè

convidat...

Rantaró, l'al·lot ninja És mumpare! 00:12:09 P. DENZO Idò jo vos havia duit unes quantes 
taronges ben sucoses i gustoses.
S. HIOGO III Ai, que m’agraden de molt ses 
taronges!
P. HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de 
sa cuinera. Fa una oloreta...! Que és de bo, 
aquest aguiat!
S. HIOGO III Què? Un aguiat? Deixau-me’l 
tastar!
SHIMBEI I noltros vos havíem duit un bust de 
vós fet per noltros, senyor Hiogo III.

Altres Vós/vostè

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:17:10 PARE SHIMBEI Qui sou, vós?
GUAN TAN MEN (MERCADER) Jo som un 

Altres Vós/vostè

mercader de Min, i me diuen Guan tan men.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:17:35 (FLASHBACK) PARE SHIMBEI I per què me 
voleu fer un descompte tan bo, eh?
GUAN TAN MEN Ah, bé, si vós no el voleu, hi 
ha molta de gent interessada.
PARE SHIMBEI Esperau, esperau!

Altres Vós/vostè

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo 
no, i ara! No ho som, no, no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. 
No el deveu conéixer, no és ver, senyor, eh?

Altres Vós/vostè

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:20:04 SHIMBEI Així és que vós sou es vertader 
mercader Ai Gua Ment no és ver?

Altres Vós/vostè
mercader Ai Gua Ment, no és ver?
RANTARÓ Se diu Guan ta na men.
KIRIMARU Que no, és Can ta ment.

Rantaró, l'al·lot ninja Sa marca 00:21:17 P. DENZO Per sa roba que duis, jo diria que 
vós deveu ser un pescador. Com ho heu fet, 
per vendre aquest vaixell a son pare d’en 
Shimbei?

Altres Vós/vostè

La Màscara Convenció del mal 00:16:42 MÀSCARA (NEUMANN) Crec que ara ja vos 
toca a vós, senyor abella. 
FIBLÓ Eh? Me diuen es Fibló! M’has entès? 
Res de nin-abella, res de senyor abella: es 
Fibló! (...)

Altres Vós/vostè



SÈRIE CAPÍTOL TCR FRAGMENT TRET GENÈRIC TRET ESPECÍFIC OBSERVACIONS
Duel Masters L'antiduelista 00:00:31 SHOBU Rekuta, no t’havia vist de tot s’episodi. Com vos ha 

anat pes Món de ses Criatures?
REKUTA Bé, no com ho havíem planejat.
FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton pare està bé. 
És molt fort.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

Duel Masters L'antiduelista 00:00:31 SHOBU Rekuta, no t’havia vist de tot s’episodi. Com vos ha 
anat pes Món de ses Criatures?
REKUTA Bé, no com ho havíem planejat.
FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton pare està bé. 
És molt fort.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Duel Masters L'antiduelista 00:01:39 JEROME ...Aquest és en Nadiu Braç de Bronze.
SHOBU És es padrí des meu repadrí!
REKUTA Eh? No no ho és! Com pot ser mai que no

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

REKUTA Eh? No, no ho és! Com pot ser mai que no 
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es vertader 
guardià de sa porta! Ai...

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I aquest 
renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures malvades. Ja no 
hi podem fer res, es capítol està a punt d’acabar. Saps què 
vol dir, això?
SHOBU És un final intrigant.
GEORGE Bo!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (4 entrades; 1 implica elisió)

Duel Masters L'antiduelista 00:01:42 REKUTA Eh? No, no ho és! Com pot ser mai que no 
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es vertader 

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es vertader 
guardià de sa porta! Ai...
SHOBU Sa feina és teva.
REKUTA Eh?
JEROME Gràcies! Ara he de fer un poc de feina.

Duel Masters L'antiduelista 00:01:52 FLORA I exactament, què fas comptes fer?
JEROME Cucs de terra i esperits naturals; sa muntanya 
els agafarà. Ses criatures estan acabades. En altres 
paraules: no passaran!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Duel Masters L'antiduelista 00:01:52 FLORA I exactament, què fas comptes fer?
JEROME Cucs de terra i esperits naturals; sa muntanya els 
agafarà. Ses criatures estan acabades. En altres paraules: 
no passaran!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

C ’ ODuel Masters L'antiduelista 00:02:08 MIMI Ah! Començam bé. Deixa’m ajudar-te. Ah! Ah! Posa-
hi empat. Atac Tornado! Iaaah! Ea! Aaah! Oh, sí! Molt bé!
FLORA Són relíquies d’un valor incalculable. No podries 
haver emprat pedres?
MIMI Això els tendrà ocupats!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Duel Masters L'antiduelista 00:02:08 MIMI Ah! Començam bé. Deixa’m ajudar-te. Ah! Ah! Posa-
hi empat. Atac Tornado! Iaaah! Ea! Aaah! Oh, sí! Molt bé!
FLORA Són relíquies d’un valor incalculable. No podries 
haver emprat pedres?
MIMI Això els tendrà ocupats!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi que això 
impedirà que entrin aquí

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers comencen, 
no aturen. I a qui dius vell, al•lot panda?

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!
SHOBU I REKUTA Eh?
SHOBU Te dic que sí!
FLORA I jo que no.
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes noves som 
més fort que mai. T’ho demostraré! Mimi, George! Necessit 

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

és o t que a o de ost a é , Geo ge ecess t
sa vostra ajuda. Anem a entrenar-mos.

Duel Masters L'antiduelista 00:03:37 SHOBU Jo sé que puc guanyar qualsevol.
FLORA Espera!
JEROME Tranquil•la; no passis pena, Flora. Mmm.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)

Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, Cocolupia, 
faré un poquet de mal.
FAUNA No! 
FLORA Oh!
FAUNA Això no està gens bé! En sa teva situació només hi 
ha una criatura amb què has d’atacar: es Nadiu Braç de 
Bronze.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)

Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, Cocolupia, 
faré un poquet de mal.
FAUNA No!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

FAUNA No! 
FLORA Oh!
FAUNA Això no està gens bé! En sa teva situació només hi 
ha una criatura amb què has d’atacar: es Nadiu Braç de 
Bronze.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:01:28 (A LA BOTIGA MÀGICA)
AIKO Mamerucu-larucu-larilori-popu! Vull una panada en 
forma de peix... ja!
B. RIKA Nyam! Hazuki!
HAZUKI Paipai-pompoi-puapuapu! Idò jo vull un pastisset 
sense fraules damunt sa taula ja!
B. RIKA Nyam! Perfecte, molt ben fet!
DOREMI Vaja! Heu vist que bé ho heu fet, nines? Sou 
fantàstiques!
LALA I tant!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:01:28 (A LA BOTIGA MÀGICA)
AIKO Mamerucu-larucu-larilori-popu! Vull una panada en 
forma de peix... ja!
B. RIKA Nyam! Hazuki!
HAZUKI Paipai-pompoi-puapuapu! Idò jo vull un pastisset 
sense fraules damunt sa taula ja!
B. RIKA Nyam! Perfecte, molt ben fet!
DOREMI Vaja! Heu vist que bé ho heu fet, nines? Sou 
fantàstiques!
LALA I tant!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:04 B. RIKA DoReMi, què esperes? Te toca! Has d’aprovar es 
nivell 9 diumenge que ve, així que ja ho saps, a practicar! 
Has de passar es nivell 8, es 7 i tota la resta.
DOREMI Aaai! Si ses fades no tenen classes ni exàmens, 

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

per què ses bruixes sí? No és just, jo no vull fer exàmens!

jsoriano
Cuadro de texto
Nivell sintàctic



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!
AIKO I HAZUKI I noltros?
B. RIKA Ai… D’acord, també!
DOREMI Guai!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (3 entrades)

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!
AIKO I HAZUKI I noltros?
B. RIKA Ai… D’acord, també!
DOREMI Guai!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques De tu depèn es meu futur

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!
AIKO I HAZUKI I noltros?
B. RIKA Ai… D’acord, també!
DOREMI Guai!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:52 B. RIKA Són ses darreres bolletes màgiques que mos 
queden, per tant, sobretot no les tudeu. Vos heu de quedar 
una bolleta per a s’examen i és molt important que no 
oblideu això.
LES TRES BRUIXETES Sí!
LALA I recordau que si aprovau, tendreu una fada per a 
cada una. Per tant, vos hi heu d’esforçar.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:42 DOREMI Poppu!
POPPU Ho tenc ben clar, quan sigui gran no vull ser tan 
mala estudianta com tu.
DOREMI Aquesta és sa meva germana petita? Ai, no , 
com sempre som sa nina més desgraciada del móoon!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:23 DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!
(CASA DOREMI)
POPPU DoReMi, què és que no és tan difícil? Quina 
vergonya! Però, i només has tret un 3?
DOREMI Poppu!
POPPU Ho tenc ben clar, quan sigui gran no vull ser tan 
mala estudianta com tu.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:56 POPPU Fora des meu camí, molestes!
DOREMI Ai! Quina nina... Bé, menjaré qualque cosa abans 
de seguir. Vejam, pastís de mongetes!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:56 POPPU Fora des meu camí, molestes!
DOREMI Ai! Quina nina... Bé, menjaré qualque cosa 
abans de seguir. Vejam, pastís de mongetes!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:05:10 POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! Recorda que hem 
de separar allò que se pot reciclar del que no es pot, i 
DoReMi...
DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre menjades, 
d’acord?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:06:01 POPPU (SOMNI) DoReMi, deixa de disfressar-te com una 
bruixa! Perds es temps! Ah...
DOREMI Ai... Així no!  Estic tan cansada que m’imagín 
qualsevol cosa. És hora de dormir, ai... Pirica-pirilale-
cocorida-peperuta-ooo... Ai! No , no som una bruixa 
batzola. De segur que l’aprovaré!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades; 1 implica elisió)

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:07:17 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes a sa motxilla Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)La màgica DoReMi Hem d aprovar es nive 00:07:17 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes a sa motxilla, 
però compra’n més a sa padrina, aquests que li agraden 
tant. Ja saps quins són, aquells que només valen mil 
iens. Després, agafa es tren i davalla a sa tercera parada. 
Continua tot dret i ben aviat trobaràs ca sa padrina.
POPPU Que ja ho sé, mumare!
MARE DOREMI Jas, aquí tens doblers a bastament pes 
pastissos i pes tren. Ah! No hauries de dur penjada una 
targeta amb totes ses teves dades?

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró 
i Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró i 
Pete vos present na Gorgonzola sa deessa malvada des

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)
Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!

La Màscara Convenció del Mal 00:01:28 PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I aquesta 
abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des bandarres 
de sa zona.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)

La Màscara Convenció del Mal 00:01:28 PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I aquesta 
abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des bandarres 
de sa zona.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)

La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS És possible que arribin un parell més 
d’impuntuals, però podem anar començant. Primer, deixau-

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)
d impuntuals, però podem anar començant. Primer, deixau
me dir-vos que estic molt content que es temps s’hagi 
aclarit.
TEMPESTA Un plaer. Què vos pensàveu, que aquesta 
tempesta havia desaparegut tota sola?

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.
TAURÓ Oh, fantàstic.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 

l l ú i i ibili

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival

plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.
TAURÓ Oh, fantàstic.



La Màscara Convenció del mal 00:02:25 PRETORIUS No sé... com així, tenc sa impressió que no 
vos ha entusiasmat sa meva idea...
FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una petita 
pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats, eh? No és ver?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La Màscara Convenció del mal 00:02:25 PRETORIUS No sé... com així, tenc sa impressió que no 
vos ha entusiasmat sa meva idea...
FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una petita 
pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats, eh? No és ver?

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

La Màscara Convenció del mal 00:02:32 FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una petita 
pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats eh? No és ver?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival

espantats, eh? No és ver?
PETE Espantats? A qui li dius espantats? Només és que... 
sempre mos guanya. És depriment...

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he convidat avui aquí 
perquè hi ha un seriós problema de moral que corromp es 
nostre grup.
GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)

d’hostilitat reprimida!
DR. NEUMANN Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas clàssic 
d’això que jo anomén “mascarofòbia”, o una certa cara 
verda que no en fa cap de bona.

La Màscara Convenció del Mal 00:03:17 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
MÀSCARA (NEUMANN) Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas 
clàssic d’això que jo anomén “mascarafòbia”, o una certa 
cara verda que no en fa cap de bona.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

La Màscara Convenció del Mal 00:03:17 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
d ! N é b d t
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vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
MÀSCARA (NEUMANN) Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas 
clàssic d’això que jo anomén “mascarafòbia”, o una certa 
cara verda que no en fa cap de bona.

La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat i no puc 
xerrar en veu alta.
TAURÓ Calla, Pete, i comença a xerrar!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! Ho arruïnarà 
t t!
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tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten Taaag!] Fa bon 
dia per patinar, no és ver?
MÀSCARA Has d’aprendre maneres, jovenet! Però 
primer... «Taekwondo Kung Fu marcià segona part»! Sa 
primera part va ser sa meua pel•lícula preferida de sempre.

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist 
abans? Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades; 1 implica elisió)

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest renouer? No 
està gens bé molestar sa Màscara quan mira una pel•lícula. 
Baixau?

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Baixau?
Aah!
MÀSCARA (GRUM) Planta baixa: «Món de sa bugada», 
«Regne des formatge» i sa «Casa internacional de sa 
veta adherent». Açò me fa pensar...

Legió de superhero En es teus somnis 00:00:49 (SOMNI) ANDROIDS GUARDIANS Alerta: intrús. Alerta: 
intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, 
aquest explosiu pot causar una tragèdia de grans 
proporcions. Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que no aneu tan 
de pressa.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (3 entrades)

Legió de superhero En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es Cercle Obscur, 
vos agradarà veure això
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vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?
STAR BOY Oh! Ah! Són aquí! Oh!
TIMBERWOLF No els veig, però els puc ensumar. Oh! Ah!

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per 
què no mos dius què acabam de veure? Està clar que això 
no ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... 
sinó en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu 
que tenc es poder de veure es futur a través des somnis.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (3 entrades; 2 impliquen elisi

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no
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no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu que 
tenc es poder de veure es futur a través des somnis.
L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.



Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu que 
tenc es poder de veure es futur a través des somnis.
L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)

Legió de superhero En es teus somnis 00:04:36 (DIPÒSIT D'ARMES)
BRAINY Igual que en es somni.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, aquest 
explosiu pot causar una tragèdia de grans proporcions
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explosiu pot causar una tragèdia de grans proporcions. 
Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que...
TIMBERWOLF No tan de pressa.
L. LAD Bla, bla, bla.

Legió de superhero En es teus somnis 00:04:36 (DIPÒSIT D'ARMES)
BRAINY Igual que en es somni.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, 
aquest explosiu pot causar una tragèdia de grans 
proporcions. Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que...
TIMBERWOLF No tan de pressa.
L. LAD Bla, bla, bla.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

On és na Carmen SEl somriure robat 00:02:16 POLICIA Sabem que ets tu, Carmen Sandiego. Aterra ara 
mateix! Per fi! Hem capturat la famosa Carmen Sand... eh?
C S A t M lt bé M’h t t j d !

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (3 entrades)

C.S. Asseu-te. Molt bé. «M’he tornat a escapar, jugador!»
(Habitació)
JUGADOR  «Et puc agafar, Carmen.»
C.S.  «Endavant, intenta-ho! Això pot ser molt divertit...»

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc assumptes 
pendents amb aquesta Carmen Sandiego.
CAP I encara hi ha més! El jugador et dóna un company, 
amiga.
IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol mala passada 
que em faci na Carmen jo soleta!
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:32 CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, encara que 
no ho vulguis! I un company t’anirà molt bé. Imagina’t que 
en Wilbur no hagués tengut n’Orville.
IVY Ll l W i ht h i i t t i l
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IVY Llavors, els germans Wright no haurien inventat mai el 
primer avió. Ho sé, però...
CAP I creus que... a terra!
IVY Ah!
CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut acabar l’expedició 
pels Estats Units si no hagués tengut al seu costat en Clark 
fent-li la guitza tota l’estona?

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en Zack? El meu 
germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en aquest cas, 
germanet.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:13 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen Sandiego ha 
robat els ulls d’un quadre famós d’en Van Gogh, a una 
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robat els ulls d un quadre famós d en Van Gogh, a una 
exposició especial a Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut robar tot el 
quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu d’esbrinar.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! Val més que faceu via. 
Anem cap al lloc dels fets, el Museu Van Gogh a 
Amsterdam. I per arribar-hi en un tres i no res, el jugador ha 
accedit al portal C5.
ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a Holanda pel 
portal C5.
CAP Ei, Zack, sabies que el president Franklyn Delano 
Roosevelt solia dir...
FDR [Anglès: Només s’ha de tenir por de la mateixa por.]
ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si no hi ha cinturó 

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (4 entrades)

de seguretat i no em posen una pel•li, no puig a l’avió.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, 
anomenats de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. 
Els Països Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, 
són coneguts pels esclops, els tulipans i els famosos molins 
de vent. A més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com 
una coca. Si voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest 
és el lloc ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (3 entrades)

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam Escoltau-me bé joves
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de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, anomenats 
de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. Els Països 
Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, són coneguts 
pels esclops, els tulipans i els famosos molins de vent. A 
més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com una coca. Si 
voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest és el lloc 
ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

Rantaró l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai Kirimaru Shimbei mos n’hem d’anar a Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros 
també?
KIRIMARU I on?
SHIMBEI A qualque lloc on hi hagi bon menjar!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (3 entrades; 1 implica elisió)



Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:14 COMPANY Rantaró!
RANTARÓ, KIRIMARU i SHIMBEI Eh?
COMPANY Ei, tens una carta!
RANTARÓ Gràcies!
SHIMBEI De qui és? De qui és?
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:14 COMPANY Rantaró!
RANTARÓ, KIRIMARU i SHIMBEI Eh?
COMPANY Ei, tens una carta!
RANTARÓ Gràcies!
SHIMBEI De qui és? De qui és?
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:34 SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
KIRIMARU De ver que ha escrit això, el senyor Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és exactament 
allò que ha escrit.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:24 RANTARÓ Noltros devem ser es seus convidats especials. 
No és vere?
KIRIMARU Si som es seus convidats especials... Tendrem 
regals! Quina sort!
SHIMBEI Però també li hem de dur s’arengada.
RANTARÓ i Kirimaru Eeh?
SHIMBEI Com la deu voler: amb tomàtiga, amb pebre verd 
o fideus?
RANTARÓ i Kirimaru Eh?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:48 RANTARÓ «Vos volia dir...»
HIOGO III ...que acab de fabricar un vaixell nou.
SHIMBEI E h b !
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SHIMBEI Enhorabona!
HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix lloc 
que sa darrera vegada!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:24 RANTARÓ Noltros devem ser es seus convidats especials. 
No és vere?
KIRIMARU Si som es seus convidats especials... Tendrem 
regals! Quina sort!
SHIMBEI Però també li hem de dur s’arengada.
RANTARÓ i Kirimaru Eeh?
SHIMBEI Com la deu voler: amb tomàtiga, amb pebre 
verd o fideus?
RANTARÓ i Kirimaru Eh?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.
SHIMBEI I què li podem dur?
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SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU  Li durem allò que hem fet a sa classe del 
professor Hansuke.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa classe del 
professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem de ser capaços 
de recordar sa cara des nostros enemics després d’haver-
la vist una vegada. Hem de recordar ses fisonomies en es 
menor temps possible. (FI FLASHBACK)
KIRIMARU Entesos, professor Hansuke!
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer sa seva cara 
i que això sigui es seu regal?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)
q g g

KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem 
mesclar ses tres cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no 
tenim res més, així és que... endavant, nins!
SHIMBEI i KIRIMARU Endavant, endavant!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?
P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he d’anar... i per 
què vos he de donar explicacions, a valtros?
RANTARÓ Que és un secret, professor Denzo?
P. DENZO Perdonau, però fris molt!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial, j y g j p
punt d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!
KIRIMARU No, no, professor Hansuke: no hem dit res 
d’aplegar ningú, de ver.

g

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara?
KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem d’investigar... Sí, 
xerràvem d’investigar!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?
KIRIMARU I ara què li dic? Rantaró, te pas sa pilota.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades) i nominal (1 entr

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara?
KIRIMARU Eh No bé noltros xerràvem d’investigar Sí
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KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem d’investigar... Sí, 
xerràvem d’investigar!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?
KIRIMARU I ara què li dic? Rantaró, te pas sa pilota.
RANTARÓ I per què a mi, Kirimaru?

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (3 entrades)

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ N lt é à ó
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RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!
RANTARÓ, SHIMBEI i KIRIMARU Adéu, adéu! Bon viatge, 
professor! Oooh...

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:06:07 SHIMBEI Espereu-me!!
KIRIMARU Fes via! Regals, regals, la la la la la! Regals, 
regals, la la la la la!

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)



Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar sense que mos 
vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de no fer tard a 
classe que ni s’han fixat en noltros.
CLOVER Oh!
CLOVER I SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; no el gasteu.
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa amb aquesta 
entrada secreta a s’institut tan estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? No és secret, 
tothom hi pot entrar.
MANDY Ah, sí? On m’he d’apuntar?
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY Què és aquest renou?
SAM S’alarma de ses classes? [ ]
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SAM S’alarma de ses classes? [...]
CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es darrer PDA 
de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc totes ses novetats, jo, i mai no havia vist 
això!
ALEX Eh?

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, 
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, 
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:13 SAM Mos ha vengut just! D’ara endavant, fora 
paracaigudisme; m’és ben igual si feim tard!

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:56 JERRY Sí, Gladys, te volia sol•licitar que compilassis una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.
ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly 
Vanilli, Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.
SAM Es cafè Haus? Com en pots estar segura?

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:05 ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly Vanilli, 
Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.
SAM Es cafè Haus? Com en pots estar segura?
CLOVER Per favor! Qualsevol sonat que s’acabi un 
Megacafè està ficat en qualque cosa.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou invent just 
tret de sa taula de disseny: sa segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as ball.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou invent just 
tret de sa taula de disseny: sa segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as ball.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa 
seguretat de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival

clar.
MANDY Idò sou com espies...

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa seguretat 
de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar.
MANDY Idò sou com espies...

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (2 entrades)

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:56 JERRY Sí, Gladys, te volia sol•licitar que compilassis una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.
ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly Vanilli, 
Das Coffeehaus...»

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial

CLOVER Bingo! És aquí.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:56 JERRY Sí, Gladys, te volia sol•licitar que compilassis una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.
ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly Vanilli, 
Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa seguretat 
de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (2 entrades)

clar.
MANDY Idò sou com espies...
JERRY Exactament.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adverbial (implica elisió)

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival (implica elisió)

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal (implica elisió)
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?



Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou invent just 
tret de sa taula de disseny: sa segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as ball.

Organització textual Frases amb nucli indistint Adjectival

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:20 JERRY [...] Vols ser part de s’equip?
SAM, CLOVER i ALEX Què??
CLOVER Aah…
JERRY És sa candidata perfecta. He cercat una altra espia 
durant setmanes, i imaginau que serà de fàcil 
s’entrenament si valtros ja vos coneixeu.
MANDY Vols dir que aconseguiria prestigi viatjar pel món

Organització textual Frases amb nucli indistint Nominal

MANDY Vols dir que aconseguiria prestigi, viatjar pel món, 
un telèfon petit i curiós, i torturaria aquestes perdedores? 
Ah! Inscriu-m’hi!

Duel Masters L'antiduelista 00:03:02 SHOBU No passis pena, Flora. El traurem.
REKUTA No sé com ho farem això, Shobu. Encara no 
hem trobat sa manera d’entrar en es Món de ses 
Criatures per rescatar-lo.
SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es nostro 
primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que te 
guanyaré. No tens escapatòria perquè convocaré en 

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

guanyaré. No tens escapatòria perquè convocaré en 
Cocolupia perquè destrossi es teu darrer escut. Jas 
això! Cocolupia, mostra-mos es teu estil. [Japonès: Ike!] 
Mira s’ocellet...

Duel Masters L'antiduelista 00:06:10 REKUTA Shobu, t’he de dir que es teu atac ràpid ara és 
més efectiu que abans.
SHOBU Això és ver. Però, si és tan bo, com és que no vaig 
poder guanyar es PLOOPs?
REKUTA Per ventura té a veure amb ses cartes que va 
utilitzar es príncep Wilburg es Gran.
[...] GEORGE Es gnoms poden ser encantadors, però es 
infants ho som més.
(BOSC) FLORA Què té es príncep Wilburg a ses seves 
cartes? Es Nadiu Braç de Bronze; en Morro de Porc, 
s’Heroi Quixotesc; en Barkwhip es Piconador... També 

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

hi té en Colon, s’Oracle de sa Civilització de sa Llum. 
Això vol dir que sa carta més poderosa de sa Veneració 
Divina també hi deu ser.

Duel Masters L'antiduelista 00:12:39 REKUTA Na Flora ho sabia, és ben ver!
SHOBU Eh?
REKUTA Ella sabia que no havies d’utilitzar en Cocolupia! 
Va dir que només un duelista Kaijudo novell i caparrut 
pot fer aquest atac aquí i ara. Crec que va dir aquestes 
paraules.
(FLASHBACK) FLORA Només un beneit utilitzaria aquest 
atac.

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

Duel Masters L'antiduelista 00:13:50 GEORGE Només si t’agraden es duels pots arribar a fer 
un joc de cartes com es que has fet. És clar que això 
vol dir que deus ser una duelista formidable, també.
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q
FLORA Formidable? Jo no ho crec.
GEORGE Aha.
FLORA Bah, jo no. Li diries formidable a qualcú que mai ha 
guanyat cap duel?
GEORGE Mai? Vas de bromes?
FLORA És sa veritat. Mumpare sempre guanyava. 
Mumpare és un gran jugador, però un guanyador 
terrible i un perdedor encara pitjor. Jugava duels 
despietats amb mi i després se’n reia quan jo me 
lamentava. Per dir-ho així, no era gens divertit. Jo no en 
tenc gaires, de records feliços de sa meva infantesa 
relacionats amb ell.

Duel Masters L'antiduelista 00:18:56 SHOBU Gràcies, Mimi. Gràcies a tu no me podran guanyar. Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues
Flora! Flora, te vull dir una cosa. Gràcies per tot allò que 
has fet per mi.
FLORA Què vols dir exactament?
SHOBU Xerr des teus consells, encara que m’ha costat 
escoltar-los.
FLORA Oh. És que no ho entenc, Shobu.
SHOBU Tenies raó, era un duelista de segona, però 
gràcies a tu ja m’ha quedat clar. Si confii massa en sos 
meus atacs Ràpids i no utilitz cap estratègia, mai podré 
tenir una victòria contundent.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques per seguir 
practicant.
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a més és sa 
més important de ses tres ha d’aprovar aquest nivell
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més important de ses tres, ha d’aprovar aquest nivell 
sigui com sigui. És s’única que me pot retornar an es 
meu estat normal; quina creu que m’ha tocat...
DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò ja 
ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:10 AIKO I com seran ses nostres fades?
LALA Ja fris de conèixer-les! 
DOREMI Així els podré demanar ajuda per fer objectes 
màgics.
B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és 
fàcil! Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, 
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matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, 
de segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:07:17 MARE DOREMI Duus pastissos de mongetes a sa 
motxilla, però compra’n més a sa padrina, aquests que 
li agraden tant. Ja saps quins són, aquells que només 
valen mil iens. Després, agafa es tren i davalla a sa 
tercera parada. Continua tot dret i ben aviat trobaràs ca 
sa padrina.
POPPU Que ja ho sé, mumare!
MARE DOREMI Jas, aquí tens doblers a bastament pes 
pastissos i pes tren. Ah! No hauries de dur penjada una 
targeta amb totes ses teves dades?

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:11:50 POPPU Uiii... No me bastarà pes tren.
DOREMI Vaja, no té doblers. Mumare n’hi hauria d’haver 
donat uns quants més per si de cas. Que és, 
d’irresponsable! Bé, jo n’hi donaré des meus. Pirica-pirilala-
cocorina-peperuto! Vull que dues de ses meves monedes 
se’n vagin an es moneder de na Poppu ja!

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:01:28 HAZUKI Paipai-pompo-puapuapu! Vull una hamburguesa 
quadrada ja!
AIKO Mamelucu-larucu-larilori-popu! Vull una truita d’arròs 
en forma de lluna ja!
LALA Al•lotes, sou fantàstiques! Sé ben cert que no 
suspendreu s’examen.
B. RIKA I na DoReMi, on és? Precisament és ella qui ha de 
practicar més que ningú! Què faré amb aquesta nina? Aiii…
(DE CAMÍ CAP A CA L'ÀVIA)
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(DE CAMÍ CAP A CA L ÀVIA)
DOREMI Ja no puc pus! Esper que na Poppu arribi aviat 
an es seu destí. Estic ben cansada! Venga, calma’t, 
DoReMi! Ja queda poc per arribar a ca sa padrina. 
Continuem.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:20:00 DOREMI Quina enveja que me fan! Per què he suspès 
s’examen? I mira que era ben fàcil! No és just! M’haurien 
d’haver donat una altra oportunitat! No, com sempre, 
som sa nina més desgraciada del món!

Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llargues

La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS És possible que arribin un parell més 
d’impuntuals, però podem anar començant. Primer, 
deixau-me dir-vos que estic molt content que es temps 
s’hagi aclarit.
TEMPESTA U l Q è à t
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TEMPESTA Un plaer. Què vos pensàveu, que aquesta 
tempesta havia desaparegut tota sola?
PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares 
mos varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
DR. NEUMANN Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas clàssic 
d’això que jo anomén “mascarofòbia”, o una certa cara 
verda que no en fa cap de bona.
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La Màscara Convenció del Mal 00:03:43 MÀSCARA (NEUMANN) Es meu darrer llibre tracta 
precisament d’aquest fenomen. M’agradaria que cadascú 
compartís amb sos altres ses experiències que heu 
tengut amb sa Màscara, per poder assumir sa ràbia i 
poder així alliberar-vos des lligams de ses creences 
que vos limiten.
PRETORIUS Vol que xerreu de ses vostres trobades amb 
sa Màscara.
PETE Ah! Ara xerram clar! Ara començam a anar. És 
xerrant, que s’entén sa gent!
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La Màscara Convenció del mal 00:06:48 PERIODISTA Som en directe des del pont d’Edge City, 
que acaba de ser convertit en formatge per la criatura 
que es fa anomenar Gorgonzola. Ara presenciam la força 
més poderosa i destructiva que Edge City... eh?
MÀSCARA Ei! Me pensava que jo era es plat fort de sa
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MÀSCARA Ei! Me pensava que jo era es plat fort de sa 
ciutat.
PERIODISTA Idò ja no. Na Gorgonzola és molt més 
poderosa que tu!
MÀSCARA Aquesta dona formatgera fa pudor. I ara deixau-
me fer es meu comès perquè ningú menysprea... sa 
Màscara! Eh! Alerta! Au! Ai, això deu ser una furgoneta. 
Ah!

La Màscara Convenció del mal 00:07:25 GORGONZOLA Aquest intrús amb cara de fongs tastarà es 
meu cheddar extrafort!
MÀSCARA Qualcú m’ha esclataaaat!
GORGONZOLA Supós que ja no tornarà a... eh?
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Ah, no, no, no, no. T’has 
d’estirar aquí o si no, sa teràpia no funcionarà. Vejam, 
quant de temps fa que tens aquesta obsessió de 
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convertir ses coses en... formatge?

La Màscara Convenció del mal 00:14:09 (FLASHBACK) MÀSCARA Oh, aquesta pizza sembla una 
mica xopa. Entesos, qui és es beneit que s’ha oblidat de 
baixar sa cadena des vàter? Torna a ser aquell monstre 
des temps, vol arruïnar sa meua ciutat! Només jo puc fer 
açò.
TEMPESTA Finalment, sa ciutat tremola davant es 
terrible poder d’en Tempesta! Idò esperau que sentin sa 
previsió de demà. Serà mortalment fora de temporada!
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La Màscara Convenció del mal 00:16:42 MÀSCARA (NEUMANN) Crec que ara ja vos toca a vós, 
senyor abella. 
FIBLÓ Eh? Me diuen es Fibló! M’has entès? Res de nin-
abella res de senyor abella: es Fibló! Acabava de construir
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abella, res de senyor abella: es Fibló! Acabava de construir 
es buc més gran del món...
(FLASHBACK) FIBLÓ Estimades abelletes, no sabeu que 
ho som, d’afortunat! És per a mi un honor que 
construigueu es buc més gran del món només per a mi. 
Ara podré manufacturar tota sa mel que necessit per 
saciar sa meva gana. I si per aconseguir-ho he 
d’esclavitzar tota sa humanitat, bé... mala sort!

La Màscara Convenció del mal 00:18:42 TEMPESTA Amb això quedarem en pau!
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és es teu 
problema, company de bon temps? Ets beneit retentiu. 
Ho veus? Molt millor, no és ver? I voltros, al•lots, sofriu 
massa neurosi reprimida. Només necessitau una prova 
de taca de tinta. [...]
MÀSCARA (PSICOANALISTA) A GORGONZOLA Oh! I tu, 
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amiga meva, sofreixes al•lucinacions formatgeres, per 
açò sents com si tot es pes del món caigués damunt 
ses teves espatlles, no tenc raó? Bé, ara sí! Ah! 

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:51 L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.
BRAINY Ehem. Per fer front a sa creixent activitat des 
Cercle Obscur, estam estudiant es somnis de na Dream 
Girl per intentar tenir avantatge. S’ordinador, ahir a la nit, 
va gravar aquest vídeo.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, Grullug, sabien 
tots es nostres moviments abans que els féssim. Entre 
noltros hi ha un espia. Ah!
GRULLUG Vaig triar jo mateix tots i cadascun des 
membres des Cercle Obscur, Ontirr. Si tenim un espia vol 
dir que me vaig equivocar. M’estàs dient que me vaig 
equivocar? No hi ha cap espia. Sa Legió utilitza un vident. 
Un bon guerrer, quan es troba davant un desavantatge 
tàctic, utilitza es punt fort des enemics en contra d’ells.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:06:49 BRAINY Es Cercle Obscur són mercenaris que viuen per a 
sa guerra. Ara volen acabar amb sa pau que han 
aconseguit es Planetes Units fa poc. Estam segurs que 
volien usar es explosius que varen intentar robar per 
fer un atac durant sa cerimònia d’inauguració des nou 
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fer un atac durant sa cerimònia d inauguració des nou 
edifici des Planetes Units, que serà d’aquí a uns dies. 
Ho hem evitat un pic, però podeu estar segurs que 
intentaran tornar a  robar es explosius.
STAR BOY Tres, dos, un... gol! Gol!
BRAINY Que no vos interessa el que dic, o què?          
STAR BOY Tranquil, Brainy. No passarà res de tot això. No, 
si la tenim a ella. 
L. LAD No mos confiem tant. No mos podem fiar 
completament des seus somnis, perquè no han evitat 
que s’enduguessin es detonadors. Ni tampoc fiar-mos 
d’ella

Legió de superhero En es teus somnis 00:08:03 D. GIRL Mai he pres es pèl a ningú. Sempre he intentat 
ajudar amb ses meves visions.
L. LAD Què? Això vas fer quan mumpare i mumare van 
venir a veure’t? Estaven desesperats per saber qualque 
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cosa de sa meva germana desapareguda! Els vas 
prometre que es reunirien finalment amb ella si anaven 
an es planeta Nima! Van quedar destrossats... per no 
haver-la trobat.
D. GIRL Hi havia pics en què no veia allò que sa gent 
més desitjava. Per això m’ho inventava. Era millor 
d’aquesta forma. Me sap greu. Ara he d’anar an es 
laboratori de’n Brainy per gravar un altre somni.

Legió de superhero En es teus somnis 00:09:03 D. GIRL Hola, què estau mirant?
STAR BOY Un des teus somnis d’anit.
D. GIRL No me’n record d’haver somiat anit.
BRAINY Molts pics sa gent no recorda què somia. Per sort, 
s’ordinador ho grava automàticament. És una central 
elèctrica que obté s’energia d’un volcà subaquàtic per
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elèctrica que obté s’energia d’un volcà subaquàtic per 
fer penetat, es mateix explosiu que es Cercle Obscur 
volia agafar des dipòsit d’armes.

Legió de superhero En es teus somnis 00:10:02 L. LAD Això no estava en es somni, eh, Brainy?
BRAINY No! No ho entenc. Manteniu ses posicions! 
Qualque cosa no va bé. Per què un somni des futur duu sa 
data d’ahir? Ah! Perquè no és un somni! Escoltau: és una 
trampa! El que havíem vist no era de ver. Me rebeu? 
Responeu!
S. BOY I L. LAD Ah!
GRULLUG Que vos pensàveu que mos agafaríeu per 
sorpresa, Legió? Perquè aquesta era sa nostra intenció 
quan vàrem piratejar es vostro ordinador, i vàrem posar 
un somni fals.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:13:27 D. GIRL No! Ah! Ah! No he ajudat el Cercle Obscur!
ONTIRR Però l’ajudaràs. I no necessit cap des teus somnis 
per sebre-ho.
GRULLUG Ha estat senzill convertir es punt fort de sa 
Legió en contra seva. Només hem hagut de fer que 
desconfiassin de tu. Però es teu passat mos ho ha posat 
més fàcil. Ara jo jug amb avantatge.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:15:19 GRULLUG Veig que mos preparen una bona rebuda, 
però només necessitam que s’equivoquin un pic per 
aprofitar-mos-ne. I aquí està: quan vagin cap an es pont 
per protegir-se seran vulnerables. Allà acabarem amb ells.
DREAM GIRL Ah... ah.
GRULLUG És massa tard. Els acabes de condemnar. 
Demà destruirem es Planetes Units i sa Legió de 
Superherois en es mateix atac!
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre ens deixa 
exactament al lloc programat.
CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits defectes, 
però la part positiva és que, mentre vosaltres viatjau, el 
jugador pot cercar informació que us ajudarà a resoldre 
el cas. Au, venga, partiu d’una vegada!
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu 
cap al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, 
anomenats de vegades Holanda i d’altres Països 
Baixos. Els Països Baixos o Holanda, podeu dir-los 
com volgueu, són coneguts pels esclops, els tulipans i 
els famosos molins de vent A més aquest lloc és tan pla
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els famosos molins de vent. A més aquest lloc és tan pla, 
tan pla, tan pla com una coca. Si voleu construir-vos una 
pista de bitlles, aquest és el lloc ideal. Propera aturada: 
Amsterdam.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:21 ZACK Van Gogh no va ser aquell que va acabar tocat del 
bolet i es va tallar l’orella?
DTORA. MUSEU Pobre Vincent! Va ser un home amb 
molts de problemes: va viure sempre en la pobresa i en 
la soledat i del centenar de quadres que va pintar, 
només en va vendre un en vida. Ah... podeu donar una 
ullada si voleu. La policia està desconcertada.
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:56 IVY Aixeca’t, Zack. És un truc típic de na Carmen, però ha 
de ser una pista. Jugador: a veure què diuen els arxius de 
l’ordinador sobre nassos grans. No. Segueix.
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g g
ZACK No. Tampoc. El mont Rushmore! Ei! És a Dakota del 
Sud.
CAP Van tardar catorze anys a esculpir les cares de  
Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Flipareu, 
esportistes! Abraham Lincoln va ser un dels presidents 
més alts, però aquesta estàtua de pedra té devuit 
metres d’alçada! És nou pics més alta que un jugador de 
bàsquet de dos metres.



On és na Carmen SEl somriure robat 00:10:12 ZACK Atura’t! Ivy! L’Esfinx! Té el cap humà i ha perdut el 
nas... i és mig felí! “Cap humà que ha perdut el nas gros no 
és totalment felí”: és això!
IVY Sí, Zack! Jugador: porta’ns fins a Egipte, el país de 
l’Esfinx.
IVY I ZACK Aaaaah!
CAP No us assegueu, joves detectius, perquè hi ha només 
un bot des d’Holanda fins a Egipte. Ah, Egipte! Terra de 
deserts, del riu Nil, de les grans piràmides i de la 
increïble Esfinx! Aquest moixet de vint metres d’alçada 
i cinquanta-set metres de llargada podria vomitar una 
bola de pèl que arrassàs la capital d’Egipte, El Caire, 
que és a uns catorze quilòmetres. Això, si pogués 
superar la gran piràmide, que es troba al costat.
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Rantaró l'al·lot ninjaSa marca 00:21:17 P DENZO Per sa roba que duis jo diria que vós deveu Organització textual Longitud de les frases Protagonistes: frases llarguesRantaró, l al·lot ninjaSa marca 00:21:17 P. DENZO Per sa roba que duis, jo diria que vós deveu 
ser un pescador. Com ho heu fet, per vendre aquest 
vaixell a son pare d’en Shimbei?
GUAN TAN MEN Fa estona vaig trobar un vestit de 
mercader. Caminava tranquil•lament per sa platja i...
(FLASHBACK. PLATJA)
GUAN TAN MEN Mmm. Ai! Quina mala temporada! I 
encara no tenc feina. Oh, pirates! Què deuen fer?
HIOGO III Aaah, aviat el tendré acabat! Quina alegria! 
Quina alegria!
GUAN TAN MEN Un vaixell nou?
HIOGO III Quan l’hagi acabat convidaré sa gent de s’escola 
i me duran molts de regals.
GUAN TAN MEN Ja ho sé! Si pogués vendre aquest vaixell 
guanyaria molts de doblers. Però vestit així no me creuran. 
Valdrà més que me vestesqui amb so vestit de mercader.
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Valdrà més que me vestesqui amb so vestit de mercader.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins voladors,...
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou invent 
just tret de sa taula de disseny: sa segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as ball.
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:20 JERRY [...] Vols ser part de s’equip?
SAM, CLOVER i ALEX Què??
CLOVER Aah…
JERRY És sa candidata perfecta. He cercat una altra 
espia durant setmanes, i imaginau que serà de fàcil 
s’entrenament si valtros ja vos coneixeu
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s’entrenament si valtros ja vos coneixeu.
MANDY Vols dir que aconseguiria prestigi, viatjar pel 
món, un telèfon petit i curiós, i torturaria aquestes 
perdedores? Ah! Inscriu-m’hi!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:07:25 MANDY Un batut de moca mig descafeïnat. Ah!
ALEX No som aquí per prendre cafè, Mandy; tenim una 
missió!
MANDY Aah! Primer: un bon cafè és sa meva missió! 
Segon: volia demanar an es barista sobre es estudiants 
desapareguts. També som una espia, jo!
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:37 DOLENT 1 Aviat ses barreres s’obriran i es cafè 
inundarà literalment es carrers! Es de Mega Cafè Mart 
lamentaran es dia que varen rebutjar sa meua 
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lamentaran es dia que varen rebutjar sa meua 
sol•licitud! Jo en sé, de cafè! Grr!
ALEX Podries haver après qualque cosa sobre es servei 
an es client.
MANDY, CLOVER i ALEX Ai! Ah! 
ALEX Aquesta no és sa lliçó que tenia en ment!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:20:13 CLOVER No ho sé, Jerry, potser na Mandy podria ser una 
espia. Això que duus en es cabells és filtre de cafè?
MANDY Aaaah! Alex! Per favor, tu ets compassiva, 
explica’ls-ho tu! Sam! Sam, segur que tu m’has 
d’ajudar! Només vull recuperar sa meva vida. Clover! 
Clover, per favor, per favor, no me facis això, no m’ho 
facis, Clover, per favor! Ai, Clover, digues!
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Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I 
aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures malvades. Ja no hi 
podem fer res, es capítol està a punt d’acabar. Saps què 
vol dir, això?
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Duel Masters L'antiduelista 00:01:52 FLORA I exactament, què fas comptes fer?
JEROME Cucs de terra i esperits naturals; sa muntanya els 
agafarà. Ses criatures estan acabades. En altres paraules: 
no passaran!
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Duel Masters L'antiduelista 00:04:24 JEROME Saps una cosa?
FLORA Eh? 
JEROME No has de passar gens de pena per ton pare, 
Fl É d li b i i i
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Flora. És un gran duelista, me va substituir quan vaig ser 
fora una temporada.
FLORA De ver que te va substituir?
JEROME Me fan oi es duels.
FLORA Oh, te fan oi es duels?
JEROME No facis de Darth Vader amb mi. A més, m’has 
dit això cent vegades, encara que no m’he molestat a 
comptar-les. És igual: ja t’has passat. 

Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, Cocolupia, 
faré un poquet de mal.
FAUNA No! 
FLORA Oh!
FAUNA Això no està gens bé! En sa teva situació només 
hi ha una criatura amb què has d’atacar: es Nadiu Braç 
de Bronze
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de Bronze.
Duel Masters L'antiduelista 00:05:12 FLORA (OFF) Sempre va ser molt dur amb mi.

FLORA Eh?
FAUNA No m’ho puc creure! Si ni tan sols entens ses 
bases des joc, sempre seràs una duelista de segona 
categoria!
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Duel Masters L'antiduelista 00:05:20 JEROME (OFF) Només volia que no te sentissis malament 
amb tu mateixa! Jug com ell!
FAUNA Si no pots parar atenció, sempre seràs mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa manera de fer-
ho.
FAUNA No te retiris! Així mai guanyaràs.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es Món de ses 
Bruixes.
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Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i amb sa 
vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-les a sa 
primera, ho heu entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es exàmens...
B. RIKA Vols ser aprenenta de bruixa tota sa vida?
HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a bruixes 
i estic nirviosa.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a bruixes 
i estic nirviosa.
AIKO És normal estar nirviosa! Quasi ningú fa exàmens 
per a bruixes.
HAZUKI I de ver mos serveix com a entrenament fer tots 
aquests trucs? Saps que sembla de fàcil, així.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques per seguir Organització textual Topicalització 2 entradesLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques per seguir 
practicant.
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a més és sa 
més important de ses tres, ha d’aprovar aquest nivell sigui 
com sigui. És s’única que me pot retornar an es meu estat 
normal; quina creu que m’ha tocat...
DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò 
ja ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò ja 
ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú suspèn es nivell 
9.
DOREMI Tan fàcil és? Aleshores no fa falta que practiqui 
pus, no és ver? És que és un rotllo...

Organització textual Topicalització 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!
AIKO I HAZUKI I noltros?
B. RIKA Ai… D’acord, també!
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:10 AIKO I com seran ses nostres fades?
LALA Ja fris de conèixer-les! 
DOREMI Així els podré demanar ajuda per fer objectes 
màgics.
B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
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La Màscara Convenció del Mal 00:01:03 PETE Això deu ser aquí.
TAURÓ Saps que ho ets, de perceptiu?
PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró i 
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Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!

La Màscara Convenció del Mal 00:03:43 MÀSCARA (NEUMANN) Es meu darrer llibre tracta 
precisament d’aquest fenomen. M’agradaria que cadascú 
compartís amb sos altres ses experiències que heu tengut 
amb sa Màscara, per poder assumir sa ràbia i poder així 
alliberar-vos des lligams de ses creences que vos limiten.
PRETORIUS Vol que xerreu de ses vostres trobades amb 
sa Màscara.
PETE Ah! Ara xerram clar! Ara començam a anar. És 
xerrant, que s’entén sa gent!
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La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé tu mateix
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començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat i no puc 
xerrar en veu alta.
TAURÓ Calla, Pete, i comença a xerrar!
PETE E-pe-senyor-ves... fa un parell de mesos, jo, es 
Tauró i es al•lots érem enmig d’una petita situació de 
petit robament en es nou centre Mega, i... eh...

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest renouer? No 
està gens bé molestar sa Màscara quan mira una 
pel•lícula. Baixau?
Aah!
MÀSCARA (GRUM) Planta baixa: «Món de sa bugada», 
«Regne des formatge» i sa «Casa internacional de sa veta 
adherent». Açò me fa pensar...
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adherent». Açò me fa pensar...
Legió de superhero En es teus somnis 00:00:49 (SOMNI) ANDROIDS GUARDIANS Alerta: intrús. Alerta: 

intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, 
aquest explosiu pot causar una tragèdia de grans 
proporcions. Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que no aneu tan 
de pressa.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es Cercle 
Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?
STAR BOY Oh! Ah! Són aquí! Oh!
TIMBERWOLF No els veig, però els puc ensumar. Oh! Ah!
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Legió de superhero En es teus somnis 00:03:51 L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
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tornar te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.
BRAINY Ehem. Per fer front a sa creixent activitat des 
Cercle Obscur, estam estudiant es somnis de na Dream 
Girl per intentar tenir avantatge. S’ordinador, ahir a la 
nit, va gravar aquest vídeo.

Legió de superhero En es teus somnis 00:04:41 ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, 
aquest explosiu pot causar una tragèdia de grans 
proporcions. Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que...
TIMBERWOLF No tan de pressa.
L. LAD Bla, bla, bla.
STAR BOY Es primer pic ja no tenia gràcia, Brainy.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:04:59 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es Cercle 
Obscur, vos agradarà veure això.
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Obscur, vos agradarà veure això.
L. LAD Ei! I ara com els trobarem?
ESBIRRE C. OBSCUR Ah! Oh!
STAR BOY Aquí són! 
TIMBERWOLF No necessitam veure’ls! Perquè fan tanta 
pudor... 

Legió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb ella, 
però tal vegada podries afluixar sa corda. Gràcies a ella no 
han aconseguit endur-se es penetat.
L. LAD I també li hem de donar ses gràcies pes detonadors 
que s’han enduit.
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:06 JUGADOR «Agència de detectius ACME»
CAP Venga, t’ha tocat, jugador! Escull un detectiu. I aquest 
pic, fes-ho bé.
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O é C SEl i b t 00 03 47 CAP C L i h i t b l’ di ió O it ió t t l T i lit ió 2 t dOn és na Carmen SEl somriure robat 00:03:47 CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut acabar l’expedició 
pels Estats Units si no hagués tengut al seu costat en 
Clark fent-li la guitza tota l’estona?
CLARK Ja hem arribat?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix lloc 
que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa 
inauguració li duguem una arengada!
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més 
coses! Escoltau: «Nins, recordau que és molt important...»
HIOGO III que no descobresquin aquesta carta ni el
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HIOGO III ...que no descobresquin aquesta carta ni el 
senyor director ni els senyors Denzo i Hansuke.
SHIMBEI És un secret!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:27 RANTARÓ Ho hem aconseguit!
KIRIMARU Com que no ho ha de saber ningú, val més 
que sortiguem per sa porta de darrera.
RANTARÓ Ara no hi ha ningú.
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?
P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he d’anar... i per 
què vos he de donar explicacions, a valtros?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu 
vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:06:09 KIRIMARU Fes via! Regals, regals, la la la la la! Regals, 
regals, la la la la la!
SHIMBEI Ah! Tenc moltíssima de gana!
KIRIMARU Eh? Però ara no mos podem aturar!
RANTARÓ Shimbei, tenim molta de pressa!
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY Què és aquest renou?
SAM S’alarma de ses classes? [...]
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SAM S alarma de ses classes? [...]
CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es darrer PDA 
de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc totes ses novetats, jo, i mai no havia vist 
això!
ALEX Eh?

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:20 JERRY [...] Vols ser part de s’equip?
SAM, CLOVER i ALEX Què??
CLOVER Aah…
JERRY És sa candidata perfecta. He cercat una altra espia 
durant setmanes, i imaginau que serà de fàcil 
s’entrenament si valtros ja vos coneixeu.
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Duel Masters L'antiduelista 00:21:13 SHOBU Escolta, Flora, espera! Es molt perillós entrar-hi!
FLORA Idò m’agradaria no entrar-hi tota sola!
SHOBU I a mi m’agradaria tenir un milió d’euros.
REKUTA E !

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades

REKUTA Espereu-me!

Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, Cocolupia, 
faré un poquet de mal.
FAUNA No! 
FLORA Oh!
FAUNA Això no està gens bé! En sa teva situació només hi 
ha una criatura amb què has d’atacar: es Nadiu Braç de 
Bronze.

Organització textual Estereotips inicials i finals

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:07:47 MARE DOREMI DoReMi, per què no la segueixes a certa 
distància i t’assegures que arriba bé? I que no t’hi trobi; és 
molt important per a ella!
DOREMI Eeh?
MARE Au, venga! És es primer pic que se’n va, mai ha 
anat de compres o en es tren tota sola i tenc por que se

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades

anat de compres o en es tren tota sola i tenc por que se 
perdi.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es Món de ses 
Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!

Organització textual Estereotips inicials i finals 4 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:09:06 DOREMI (AIKO) Escolta, me diuen Aiko i som amiga de na 
DoReMi. No tenguis por. Te conec perquè sa teva germana 
m’ha mostrat fotos teves.
POPPU Ah… D’acord, idò moltes gràcies per aguantar sa 
pesada de sa meva germana, de veres.
DOREMI (AIKO) Pesada??
POPPU Podria xerrar durant hores de com és de beneita sa 
meva germana, però tenc pressa. Així que adéu!

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:15:48 PARE I hi pogueres anar tota sola? Sí que has crescut!
POPPU És clar que sí!
DOREMI Que és, de prepotent! Amb tots es problemes que 
m’ha donat...
MARE Vaja, idò sí que ho has fet bé, Poppu! Ah!

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:19:26 B. RIKA Bé, idò ara només queda na DoReMi.
MOTA En sa pròxima vull sa millor cosa del món.
MATAMATA Volem llet!

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:18:45 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és es teu 
problema, company de bon temps? Ets beneit retentiu. Ho 
veus? Molt millor, no és ver? I voltros, al•lots, sofriu massa 
neurosi reprimida. Només necessitau una prova de taca de 
tinta.
TAURÓ I PETE Ah! Ah!

Organització textual Estereotips inicials i finals 3 entrades

TAURÓ I PETE Ah! Ah!
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Oh! I tu, amiga meva, 
sofreixes al•lucinacions formatgeres, per açò sents com si 
tot es pes del món caigués damunt ses teves espatlles, no 
tenc raó? Bé, ara sí! Ah! 

Legió de superhero En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, Grullug, sabien 
tots es nostres moviments abans que els féssim. Entre 
noltros hi ha un espia. Ah!
GRULLUG Vaig triar jo mateix tots i cadascun des 
membres des Cercle Obscur, Ontirr. Si tenim un espia vol 
dir que me vaig equivocar. M’estàs dient que me vaig 
equivocar? No hi ha cap espia. Sa Legió utilitza un vident. 
Un bon guerrer, quan es troba davant un desavantatge 
tàctic, utilitza es punt fort des enemics en contra d’ells.

Organització textual Estereotips inicials i finals 2 entrades



Legió de superhero En es teus somnis 00:06:49 BRAINY Es Cercle Obscur són mercenaris que viuen per a 
sa guerra. Ara volen acabar amb sa pau que han 
aconseguit es Planetes Units fa poc. Estam segurs que 
volien usar es explosius que varen intentar robar per fer un 
atac durant sa cerimònia d’inauguració des nou edifici des 
Planetes Units, que serà d’aquí a uns dies. Ho hem evitat 
un pic, però podeu estar segurs que intentaran tornar a  
robar es explosius.
STAR BOY Tres, dos, un... gol! Gol!
BRAINY Que no vos interessa el que dic, o què?          
STAR BOY Tranquil, Brainy. No passarà res de tot això. No, 
si la tenim a ella. 

Organització textual Estereotips inicials i finals

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre ens deixa 
exactament al lloc programat.

Organització textual Estereotips inicials i finals 4 entrades
p g

CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits defectes, 
però la part positiva és que, mentre vosaltres viatjau, el 
jugador pot cercar informació que us ajudarà a resoldre el 
cas. Au, venga, partiu d’una vegada!

On és na Carmen SEl somriure robat 00:06:26 IVY ...És en Classe Turista! Saps qui és? És un dels 
sequaços de na Carmen Sandiego! Au, va, Zack, no el 
podem perdre! Posa’t el casc i anem a atrapar-lo! En 
Classe Turista és un estafador internacional i un geni 
robant obres d’art.
ZACK I na Carmen va robar els ulls d’un quadre de Van 
Gogh. Ivy, hi ha d’haver una relació! Alerta, germaneta!

Organització textual Estereotips inicials i finals

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:28 RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé he d’anar a un lloc molt important Sí és que jo ara he

Organització textual Estereotips inicials i finals 4 entrades

bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo no, i ara! 
No ho som, no, no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. No el deveu 
conéixer, no és ver, senyor, eh?
GUAN TAN MEN Per què? Per què hauria de conéixer 
aquest mercader, eh?

Organització textual Estereotips inicials i finals 4 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:39 MANDY Aha!
SAM, CLOVER i ALEX Ah! Mandy!!

Organització textual Estereotips inicials i finals 3 entrades
SAM, CLOVER i ALEX Ah! Mandy!!
MANDY Perdedores, sabia que estàveu ficades en qualque 
cosa!
CLOVER Venga, Jerry, agafa-la!
SAM Reprograma-li es cervell!
ALEX Fes-li un placatge i afaita-li es cap! Eh? Voltros 
també ho voleu, no?

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:13:26 CLOVER Ah! S’ha de cavar per tenir grans de cafè? No 
m’extranya que els capuccinos siguin cars!
ALEX Pareixen hipnotitzats!
MANDY Ei, mirau! És sa vostra tercera part.

Organització textual Estereotips inicials i finals

Duel Masters L'antiduelista 00:11:24 REKUTA Shobu!
SHOBU Com m’ha pogut passar això? Com he pogut perdre?
VEU (OFF) Deixa ho fer fill d’en Kirifuda!

Interacció emissor-receptor Vocatius 4 entrades

VEU (OFF) Deixa-ho fer, fill d’en Kirifuda!
SHOBU He tornat a perdre es meu coratge. No! M’ha costat molt 
d’esforç tornar-lo a recuperar.
MIMI Ei, tu, desperta’t! 
SHOBU Eh?
MIMI  Venga, Shobu, aixeca’t! Farem un altre duel. M’ha agradat 
molt, aquest! 

Duel Masters L'antiduelista 00:22:04 PLOOP Hola, Shobu!
TOTS Eh?
SHOBU Hola, PLOOP. Hem de cercar na Flora.
MIMI Anau-hi tu i en Rekuta, noltros mos encarregarem 
d’aquesta colla.
GEORGE Tu i jo fins an es final, Mimi, com m’havia 
imaginat. Deu ser cosa des destí...

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades

L à i D R Mi H d' i 00 09 39 AIKO D R Mi ? I t ió i t V ti 3 t dLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:09:39 AIKO DoReMi, que ets tu?
DOREMI (AIKO) Aiko, Hazuki, com estau?
AIKO Què hi fas, per aquí?
DOREMI (AIKO) Sa meva germana ha partit tota sola i l’he de 
vigilar.

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:13:25 LALA Al•lotes, sou fantàstiques! Sé ben cert que no suspendreu 
s’examen.
B. RIKA I na DoReMi, on és? Precisament és ella qui ha de 
practicar més que ningú! Què faré amb aquesta nina? Aiii…
(De camí cap a ca l’àvia)
DOREMI Ja no puc pus! Esper que na Poppu arribi aviat an es 
seu destí. Estic ben cansada! Venga, calma’t, DoReMi!  Ja 
queda poc per arribar a ca sa padrina. Continuem.

Interacció emissor-receptor Vocatius 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs, jovenet, però res 
de ball, no.

Interacció emissor-receptor Vocatius 2 entrades
,

MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, amic 
capitalista. 

La Màscara Convenció del Mal 00:18:45 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és es teu 
problema, company de bon temps? Ets beneit retentiu. Ho 
veus? Molt millor, no és ver? I voltros, al•lots, sofriu massa 
neurosi reprimida. Només necessitau una prova de taca de 
tinta.
TAURÓ I PETE Ah! Ah!
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Oh! I tu, amiga meva, 
sofreixes al•lucinacions formatgeres, per açò sents com si 
tot es pes del món caigués damunt ses teves espatlles, no 
tenc raó? Bé, ara sí! Ah! 

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, Grullug, 
sabien tots es nostres moviments abans que els féssim. 

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades
q

Entre noltros hi ha un espia. Ah!
GRULLUG Vaig triar jo mateix tots i cadascun des 
membres des Cercle Obscur, Ontirr. Si tenim un espia vol 
dir que me vaig equivocar. M’estàs dient que me vaig 
equivocar? No hi ha cap espia. Sa Legió utilitza un vident. 
Un bon guerrer, quan es troba davant un desavantatge 
tàctic, utilitza es punt fort des enemics en contra d’ells.

Legió de superhero En es teus somnis 00:17:03 STAR BOY Mos tenen atrapats, al•lots!
TIMBERWOLF Saben tots es moviments que feim! 
BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es nostros 
moviments, s’única possibilitat que tenim és que els hagin 
interpretat malament. Mos trobarem en es pont!
TIMBERWOLF Has perdut es cap o què, Brainy? Serem 
un blanc fàcil!

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades

un blanc fàcil!
BRAINY Exactament!
GRULLUG Van cap an es pont! Com en es somni! Bona nit, 
Legió. Ara ningú podrà evitar que acabem amb es Planetes 
Units.



On és na Carmen SEl somriure robat 00:07:26 CAP Atenció, detectius: ens acaben de comunicar que el 
sequaç de na Carmen Sandiego, en Classe Turista...
IVY És a Amsterdam, no és així? Gràcies per l’última hora, 
CAP. 
CAP Vaah. Veig que avui t’has aixecat amb el peu 
esquerre, eh, al•loteta?

Interacció emissor-receptor Vocatius 3 entrades

On és na Carmen SEl somriure robat 00:17:05 ZACK Jugador, pots ampliar els dibuixos de la cova?
C. S. Ara m’he apoderat de les millors parts dels millors 
quadres del món i els he unit.
CAP Flipau! Aquestes pintures es varen pintar a les parets 
de la cova fa dotze mil anys, i el nin que les va pintar encara 
està castigat.
ZACK Jugador, des de quina cova emet na Carmen?
CAP Aquesta cova en particular, Zack? Col•lega, espavila 
un poc! Hi ha moltes coves arreu del món amb pintures a 
l t

Interacció emissor-receptor Vocatius 4 entrades

les parets.

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:15:16 PARE SHIMBEI Rantaró! Kirimaru!
P. DENZO Senyor pare d’en Shimbei! Feia temps que no vos 
vèiem.
P. HANSUKE Com va tot, senyor?
PARE SHIMBEI Hola, senyor Denzo i senyor Hansuke.
SHIMBEI Mumpare, què fas en es vaixell nou del senyor Hiogo 
III?

Interacció emissor-receptor Vocatius 7 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:20:13 CLOVER No ho sé, Jerry, potser na Mandy podria ser una espia. 
Això que duus en es cabells és filtre de cafè?
MANDY Aaaah! Alex! Per favor, tu ets compassiva, explica’ls-ho 
tu! Sam! Sam, segur que tu m’has d’ajudar! Només vull recuperar 
sa meva vida. Clover! Clover, per favor, per favor, no me facis 
això, no m’ho facis, Clover, per favor! Ai, Clover, digues!

Interacció emissor-receptor Vocatius 8 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!
RANTARÓ, SHIMBEI i KIRIMARU Adéu, adéu! Bon viatge, 
professor! Oooh...

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:09:06 DOREMI (AIKO) Escolta, me diuen Aiko i som amiga de na 
DoReMi. No tenguis por. Te conec perquè sa teva germana 
m’ha mostrat fotos teves.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

POPPU Ah… D’acord, idò moltes gràcies per aguantar sa 
pesada de sa meva germana, de veres.
DOREMI (AIKO) Pesada??
POPPU Podria xerrar durant hores de com és de beneita sa 
meva germana, però tenc pressa. Així que adéu!

La Màscara Convenció del mal 00:06:48 PERIODISTA Som en directe des del pont d’Edge City, que 
acaba de ser convertit en formatge per la criatura que es fa 
anomenar Gorgonzola. Ara presenciam la força més 
poderosa i destructiva que Edge City... eh?
MÀSCARA Ei! Me pensava que jo era es plat fort de sa 
ciutat.
PERIODISTA Idò ja no. Na Gorgonzola és molt més 
poderosa que tu!
MÀSCARA Aquesta dona formatgera fa pudor. I ara deixau-
me fer es meu comès perquè ningú menysprea sa

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

me fer es meu comès perquè ningú menysprea... sa 
Màscara! Eh! Alerta! Au! Ai, això deu ser una furgoneta. 
Ah!

On és na Carmen SEl somriure robat 00:06:26 IVY ...És en Classe Turista! Saps qui és? És un dels 
sequaços de na Carmen Sandiego! Au, va, Zack, no el 
podem perdre! Posa’t el casc i anem a atrapar-lo! En 
Classe Turista és un estafador internacional i un geni 
robant obres d’art.
ZACK I na Carmen va robar els ulls d’un quadre de Van 
Gogh. Ivy, hi ha d’haver una relació! Alerta, germaneta!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Legió de superhero En es teus somnis 00:00:49 (SOMNI) ANDROIDS GUARDIANS Alerta: intrús. Alerta: 
intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, aquest 
explosiu pot causar una tragèdia de grans proporcions. 
Esper que ses meves valguin.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla 2 entrades

Esper que ses meves valguin.
BRAINY Crec que aquest grunyit significa que no aneu tan 
de pressa.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:36 JERRY Bon dia, senyoretes.
SAM Jerry, no mos podem ocupar d’una altra missió, ara; 
hem d’estudiar per a s’avaluació!
JERRY Me sap greu, al•lotes, però han desaparegut 
estudiants universitaris en el nord-oest canadenc.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Legió de superhero En es teus somnis 00:17:03 STAR BOY Mos tenen atrapats, al•lots!
TIMBERWOLF Saben tots es moviments que feim! 
BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es nostros 
moviments, s’única possibilitat que tenim és que els hagin 
interpretat malament. Mos trobarem en es pont!
TIMBERWOLF Has perdut es cap o què, Brainy? Serem un 
blanc fàcil!
BRAINY Exactament!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

BRAINY Exactament!
GRULLUG Van cap an es pont! Com en es somni! Bona 
nit, Legió. Ara ningú podrà evitar que acabem amb es 
Planetes Units.

Duel Masters L'antiduelista 00:06:56 GEORGE Bona nit.
FLORA Oh! Eh?
GEORGE Ses estrelles estan precioses avui vespre, eh? I 
aquest vestit t’està molt bé, ressalta es teus ulls.
FLORA Però de què me xerres?

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per 
què no mos dius què acabam de veure? Està clar que això 
no ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, 
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:23:30 PARE SHIMBEI Amolleu-lo! Ja hi són tots, es doblers.
HIOGO III D’acord.
GUAN TAN MEN Ai! Ai, quin mareig. Tot me fa voltes, 
tooot!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai ara no hi pensava me sap greu

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.



Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:15:36 PARE SHIMBEI Eh? Jo no l’he robat, no! Aquest vaixell l’he 
comprat avui a un mercader de Min.
P. DENZO A un mercader de Min?
P. HANSUKE Eh?
(FLASHBACK) GUAN TAN MEN (MERCADER) L’he 
enganat, i ben enganat, aquest comerciant ingenu. (FI 
FLASHBACK) 
P. HANSUKE Me sap greu dir-vos-ho, senyor pare d’en 
Shimbei, però me fa s’efecte que aquest mercader vos ha 
estafat.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:39 SAM Jerry, no mos podem ocupar d’una altra missió, ara; 
hem d’estudiar per a s’avaluació!
JERRY Me sap greu, al•lotes, però han desaparegut 
estudiants universitaris en el nord-oest canadenc.
CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d’investigar llocs

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d’investigar llocs 
perillosos.
GLADYS Compilant llista de llocs perillosos en un radi de 
tres milles de ses desaparicions.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:48 RANTARÓ «Vos volia dir...»
HIOGO III ...que acab de fabricar un vaixell nou.
SHIMBEI Enhorabona!
HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix lloc 
que sa darrera vegada!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Duel Masters L'antiduelista 00:18:53 MIMI Shobu? 
SHOBU Eh?
MIMI Enhorabona, molt bé.
SHOBU Gràcies, Mimi. Gràcies a tu no me podran guanyar. 
Flora! Flora, te vull dir una cosa. Gràcies per tot allò que

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Flora! Flora, te vull dir una cosa. Gràcies per tot allò que 
has fet per mi.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:18:08 IVY No ens podem enfrontar els dos tots sols amb tots 
aquests sequaços, però amb aquest retolador i aquelles 
ratapinyades els podrem sorprendre.
ZACK Com poden ajudar-nos aquelles ratapinyades?
IVY Són criatures nocturnes.
ZACK I la llum no és el seu fort, no és ver?
IVY Exacte!
SEQUAÇOS Ah! Ah! Ah!!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:05:10 POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! Recorda que hem 
de separar allò que se pot reciclar del que no es pot, i 
DoReMi...
DOREMI Què passa ara?

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

POPPU Fes el favor de no espipellar entre menjades, 
d’acord?

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat 
des mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des 
mercaders”. M’ho apuntaré, això, sí! “Es descomptes són 
sa debilitat des mercaders”.
RANTARÓ Kirimaru, vols fer el favor de no apuntar tant?

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:14 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen Sandiego ha 
robat els ulls d’un quadre famós d’en Van Gogh, a una 
exposició especial a Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut robar tot el 
quadre?

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu d’esbrinar.
ZACK Anem-hi volant, germaneta!
IVY Vols fer el favor de no dir-me així, Zachary?

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc assumptes 
pendents amb aquesta Carmen Sandiego.
CAP I encara hi ha més! El jugador et dóna un company, 
amiga.
IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol mala passada 
que em faci na Carmen jo soleta!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Duel Masters L'antiduelista 00:01:42 REKUTA Eh? No, no ho és! Com pot ser mai que no 
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es vertader 
guardià de sa porta! Ai...
SHOBU Sa feina és teva.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

REKUTA Eh?
JEROME Gràcies! Ara he de fer un poc de feina.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:14 COMPANY Rantaró!
RANTARÓ, KIRIMARU i SHIMBEI Eh?
COMPANY Ei, tens una carta!
RANTARÓ Gràcies!
SHIMBEI De qui és? De qui és?
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Legió de superhero En es teus somnis 00:09:03 D. GIRL Hola, què estau mirant?
STAR BOY Un des teus somnis d’anit.
D. GIRL No me’n record d’haver somiat anit.
BRAINY Molts pics sa gent no recorda què somia. Per sort, 
s’ordinador ho grava automàticament. És una central 
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Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

elèctrica que obté s’energia d’un volcà subaquàtic per fer 
penetat, es mateix explosiu que es Cercle Obscur volia 
agafar des dipòsit d’armes.

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:11:38 KIRIMARU Què és per a vós un secret, eh?
S. HIOGO III Ah, hola, Kirimaru, Rantaró, Shimbei! Eh...
S. DIRECTOR Quan pens que vos havia duit uns pastissets 
per agrair-vos que m’haguéssiu convidat...

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Duel Masters L'antiduelista 00:22:04 PLOOP Hola, Shobu!
TOTS Eh?
SHOBU Hola, PLOOP. Hem de cercar na Flora.
MIMI Anau-hi tu i en Rekuta, noltros mos encarregarem 
d’aquesta colla.
GEORGE Tu i jo fins an es final, Mimi, com m’havia

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

GEORGE Tu i jo fins an es final, Mimi, com m havia 
imaginat. Deu ser cosa des destí...

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:11:36 MANDY Vaja, duis molta tensió amb aquest tema de ses 
agents secretes...
CLOVER Sí, emfatitza “secretes”, Mandy.
ALEX Sí, no podem revelar ses nostres identitats, o si no 
tot això de ses espies s’ha acabat. Eh?
JERRY Ah, m’agrada veure que vos duis bé, nines.
CLOVER Oh!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Duel Masters L'antiduelista 00:19:54 MIMI Això és real?
SHOBU Pareix que han aconseguit entrar en aquest món.
REKUTA No m’agrada gens ni mica com se posa aquest 
episodi.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla



Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:22:52 S. HIOGO III Au, venga, entregueu-los tots!
GUAN TAN MEN Ai! És que...
RANTARÓ Senyor Hiogo, l’heu fet plorar!
KIRIMARU Eh, vos heu passat una mica massa!
GUAN TAN MEN Eh? Aah! Això no m’agrada! Ah!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:05 ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly Vanilli, 
Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.
SAM Es cafè Haus? Com en pots estar segura?
CLOVER Per favor! Qualsevol sonat que s’acabi un 
Megacafè està ficat en qualque cosa.

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla

La Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs, jovenet, però res 
de ball, no.
MÀSCARA (RUS) Idò para atenció per favor amic

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla 2 entrades

MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, amic 
capitalista. 
BOB Oh! No necessit sa teva ajuda. Mira això!
MÀSCARA (BALLARÍ) Arreglem final. Jo t’agaf, t’ho 
promet. Ups. Havia creuat es dits.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:20:13 CLOVER No ho sé, Jerry, potser na Mandy podria ser una 
espia. Això que duus en es cabells és filtre de cafè?
MANDY Aaaah! Alex! Per favor, tu ets compassiva, 
explica’ls-ho tu! Sam! Sam, segur que tu m’has d’ajudar! 
Només vull recuperar sa meva vida. Clover! Clover, per 
favor, per favor, no me facis això, no m’ho facis, Clover, 
per favor! Ai, Clover, digues!

Interacció emissor-receptor Estereotips i rutines de parla 4 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh mumpare Unió entre enunciats Juxtaposició 7 entradesDuel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton pare està 
bé. És molt fort.
SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I 
aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.

Unió entre enunciats Juxtaposició 7 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques per seguir 
practicant.
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a més és sa 
més important de ses tres, ha d’aprovar aquest nivell 
sigui com sigui. És s’única que me pot retornar an es 
meu estat normal; quina creu que m’ha tocat...
DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò ja 
ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!

Unió entre enunciats Juxtaposició 3 entrades

ho saps, per això m has d ajudar... ai!

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist 
abans? Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!

Unió entre enunciats Juxtaposició 4 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu 
que tenc es poder de veure es futur a través des 
somnis.

Unió entre enunciats Juxtaposició 7 entrades

L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:53 IVY I ZACK Aaaah!
ZACK Odii aquesta part! Aaah! Ah, el portal C5 ha tornat 
a fallar! Està clar que això no és el museu.

Unió entre enunciats Juxtaposició 3 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n 
van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros 
també?

Unió entre enunciats Juxtaposició 4 entrades

T t ll S i S f t i lè l 00 02 00 MANDY M l di d d è b t U ió t i t J t i ió 7 t dTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa amb aquesta 
entrada secreta a s’institut tan estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? No és 
secret, tothom hi pot entrar.
MANDY Ah, sí? On m’he d’apuntar?
CLOVER Eh, es pròxim curs no comença fins a l’any 
que ve. Te mantendrem informada.

Unió entre enunciats Juxtaposició 7 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi que això 
impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers comencen, no 
aturen. I a qui dius vell, al•lot panda?

Unió entre enunciats Coordinació

Duel Masters L'antiduelista 00:01:17 SHOBU Estic content que tots estigueu bé però on és en Unió entre enunciats CoordinacióDuel Masters L antiduelista 00:01:17 SHOBU Estic content que tots estigueu bé, però, on és en 
Fauna?
REKUTA Eh?
SHOBU Què és aquest renou horrorós?
REKUTA Ah!
JEROME És clar, tu no hi eres a s’altre capítol!

Unió entre enunciats Coordinació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:04 B. RIKA DoReMi, què esperes? Te toca! Has d’aprovar es 
nivell 9 diumenge que ve, així que ja ho saps, a practicar! 
Has de passar es nivell 8, es 7 i tota la resta.
DOREMI Aaai! Si ses fades no tenen classes ni exàmens, 
per què ses bruixes sí? No és just, jo no vull fer exàmens!

Unió entre enunciats Coordinació 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:52 B. RIKA Són ses darreres bolletes màgiques que mos 
queden, per tant, sobretot no les tudeu. Vos heu de quedar 
una bolleta per a s’examen i és molt important que no 

Unió entre enunciats Coordinació 4 entrades

u a bo eta pe a s e a e és o t po ta t que o
oblideu això.
LES TRES BRUIXETES Sí!
LALA I recordau que si aprovau, tendreu una fada per a 
cada una. Per tant, vos hi heu d’esforçar.

La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat i no puc 
xerrar en veu alta.
TAURÓ Calla, Pete, i comença a xerrar!

Unió entre enunciats Coordinació 3 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he convidat avui aquí 
perquè hi ha un seriós problema de moral que corromp es 
nostre grup.
GORGONZOLA I i é ? Q l ti d’ i d ?

Unió entre enunciats Coordinació 3 entrades

GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!



Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu que 
tenc es poder de veure es futur a través des somnis.

Unió entre enunciats Coordinació 3 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es Cercle Obscur, 
vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?
STAR BOY Oh! Ah! Són aquí! Oh!
TIMBERWOLF No els veig, però els puc ensumar. Oh! Ah!

Unió entre enunciats Coordinació 2 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb ella Unió entre enunciats Coordinació 2 entradesLegió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb ella, 
però tal vegada podries afluixar sa corda. Gràcies a ella no 
han aconseguit endur-se es penetat.
L. LAD I també li hem de donar ses gràcies pes detonadors 
que s’han enduit.

Unió entre enunciats Coordinació 2 entrades

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc assumptes 
pendents amb aquesta Carmen Sandiego.
CAP I encara hi ha més! El jugador et dóna un company, 
amiga.
IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol mala passada 
que em faci na Carmen jo soleta!

Unió entre enunciats Coordinació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre ens deixa 
exactament al lloc programat.
CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits defectes, però 
la part positiva és que, mentre vosaltres viatjau, el jugador

Unió entre enunciats Coordinació

la part positiva és que, mentre vosaltres viatjau, el jugador 
pot cercar informació que us ajudarà a resoldre el cas. Au, 
venga, partiu d’una vegada!

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, anomenats 
de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. Els Països 
Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, són coneguts 
pels esclops, els tulipans i els famosos molins de vent. A 
més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com una coca. 
Si voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest és el lloc 
ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Unió entre enunciats Coordinació 4 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la! Unió entre enunciats Coordinació 3 entradesy p ,
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que sempre estàs 
enmig...

Unió entre enunciats Coordinació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar sense que mos 
vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de no fer tard a 
classe que ni s’han fixat en noltros.
CLOVER Oh!

Unió entre enunciats Subordinació 3 entrades

CLOVER Oh!
CLOVER I SAM Mandy!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, 
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!

Unió entre enunciats Subordinació 2 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que sempre estàs 
enmig...

Unió entre enunciats Subordinació

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es nostro 
primer duel Kaijudo!

Unió entre enunciats Subordinació 2 entrades
p j
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que te 
guanyaré. No tens escapatòria perquè convocaré en 
Cocolupia perquè destrossi es teu darrer escut. Jas això! 
Cocolupia, mostra-mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira 
s’ocellet...

Duel Masters L'antiduelista 00:05:20 JEROME (OFF) Només volia que no te sentissis malament 
amb tu mateixa! Jug com ell!
FAUNA Si no pots parar atenció, sempre seràs mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa manera de fer-
ho.

Unió entre enunciats Subordinació 3 entrades

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:32 CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, encara que 
no ho vulguis! I un company t’anirà molt bé. Imagina’t que 
en Wilbur no hagués tengut n’Orville.
IVY Ll l W i ht h i i t t i l

Unió entre enunciats Subordinació 6 entrades

IVY Llavors, els germans Wright no haurien inventat mai el 
primer avió. Ho sé, però...
CAP I creus que... a terra!
IVY Ah!
CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut acabar l’expedició 
pels Estats Units si no hagués tengut al seu costat en Clark 
fent-li la guitza tota l’estona?

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò ja 
ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú suspèn es nivell 
9.
DOREMI Tan fàcil és? Aleshores no fa falta que practiqui 
pus, no és ver? És que és un rotllo...

Unió entre enunciats Subordinació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc Unió entre enunciats Subordinació 2 entradesLa màgica DoReMi Hem d aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

Unió entre enunciats Subordinació 2 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

Unió entre enunciats Subordinació



Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros 
també?
KIRIMARU I on?
SHIMBEI A qualque lloc on hi hagi bon menjar!

Unió entre enunciats Subordinació 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest renouer? No 
està gens bé molestar sa Màscara quan mira una 
pel•lícula. Baixau?
MALVATS Aah!

Unió entre enunciats Subordinació

Legió de superhero En es teus somnis 00:01:30 ONTIRR Abans que comenceu a atacar es Cercle Obscur, 
vos agradarà veure això

Unió entre enunciats Subordinació
vos agradarà veure això.
L. LAD Genial! I ara com els trobarem?
STAR BOY Oh! Ah! Són aquí! Oh!
TIMBERWOLF No els veig, però els puc ensumar. Oh! Ah!

Duel Masters L'antiduelista 00:05:20 (FLASHBACK) JEROME (OFF) Només volia que no te 
sentissis malament amb tu mateixa! Jug com ell!
FAUNA Si no pots parar atenció, sempre seràs mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa manera de 
fer-ho.
FAUNA No te retiris! Així mai guanyaràs.

Unió entre enunciats Segmentació

Duel Masters L'antiduelista 00:09:04 REKUTA I per què penses que ha perdut, en Shobu?
SHOBU Venga, xerra!
FLORA Sa raó és...

Unió entre enunciats Segmentació

FLORA Sa raó és...
MIMI Sí? Continua!
FLORA Bé, idò, és...
SHOBU Ho diràs abans d’acabar s’episodi?
FLORA Sa raó és es teu atac Ràpid!

Duel Masters L'antiduelista 00:09:43 FLORA Juga contra ell amb aquestes cartes.
MIMI Què? Vols dir ses cartes que...?
FLORA Sí. Ses que en Wilburg el va vèncer.

Unió entre enunciats Segmentació

Duel Masters L'antiduelista 00:12:41 REKUTA Ella sabia que no havies d’utilitzar en Cocolupia! 
Va dir que només un duelista Kaijudo novell i caparrut pot 
fer aquest atac aquí i ara. Crec que va dir aquestes 
paraules.
(FLASHBACK)
FLORA Només un beneit utilitzaria aquest atac.

Unió entre enunciats Segmentació

REKUTA Eh?
(FI FLASHBACK) 
REKUTA Més o manco.

Duel Masters L'antiduelista 00:15:03 GEORGE Me sap greu, Flora...
FLORA  Eh?
GEORGE ... però jo te trob tan intel•ligent i preciosa 
que no me puc imaginar com pots dubtar de tu mateixa. 
Voldries sortir amb mi?

Unió entre enunciats Segmentació

Duel Masters L'antiduelista 00:16:05 SHOBU Ho he descobert just ara. Ja sé per què vaig perdre 
contra es príncep Wilburg es Gran. Vaig fer un error. Crec 
que en aquell duel vaig llençar tots es meus atacs tot 
d’una.
(FLASHBACK)
SHOBU Jagalzor Magmadrac, [Japonès: Ike!] Romp-li es 

Unió entre enunciats Segmentació

S O U J g g , [J p ] p
escuts doblement!
WILBURG ES GRAN Tenc un escut Trigger! Invoc en 
Colon, s’Oracle! (FI FLASHBACK) 
SHOBU I quan ell va trobar sa manera de fer-los front, 
ja era tard.

Duel Masters L'antiduelista 00:16:05 FLORA (OFF) Sa raó és es teu atac Ràpid.
SHOBU Va ser perquè vaig avançar es meus atacs, decidit 
a guanyar-lo només amb ses cartes de sa Civilització des 
Foc, però quan lluites en duel, hi ha moments en què és 
millor no atacar. Això pareix una bogeria, però acab es meu 
torn.
FLORA (OFF) Sa raó és es teu atac Ràpid.
SHOBU Sí, sí, ja t’he sentit.
FLORA (OFF) Perdona... 

Unió entre enunciats Segmentació

Duel Masters L'antiduelista 00:16:40 MIMI Crec que mos acomiadarem des cap de dragó.
SHOBU Sé què he de fer. Ahh!
FLORA Vull crema solar!
REKUTA De factor 30.
GEORGE Jo podria ajudar-te amb això de sa crema, Flora.

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:05:10 POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! Recorda que hem 
de separar allò que se pot reciclar del que no es pot, i 
DoReMi...
DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre menjades, 
d’acord?

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:10:30 POPPU No veig cap pastisseria per aquí a prop. Oh! Oh? 
Oh! Oh!

Unió entre enunciats Segmentació
Oh! Oh!
DOREMI Com la puc ajudar? Ah, ja ho sé! Pirica-pirilalo-
cocorina-peperuto! Una pastisseria ara!
POPPU Perdonau, senyor!
DOREMI Senyor??
POPPU Me podríeu acompanyar a sa pastisseria més 
propera?

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:16:11 B. RIKA Vaja, pareix que has usat moltes bolletes. Deus 
haver practicat molt. Estic contenta, per un pic has complit 
amb sos teus deures.
DOREMI Ja ho sé, però és que...
B. RIKA Mmm? Què passa?
DOREMI Que ja he acabat totes ses bolletes!

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:18:32 MOTA Bé, d’acord, idò si és així, haurem de... Unió entre enunciats Segmentació
AIKO Venga, ràpid!
MOTA ...vull pastissos quadrats.
MATAMATA I de pop!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:19:02 MOTA Sa següent! Molt bé, ara vull un triple...
MATAMATA ...de flam!
HAZUKI Ja. Paipai-pompo-puapuapu! Idò jo vull un triple 
flam... ja!
MOTA Boníssim!
MATAMATA Aprovada!

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:19:28 MOTA En sa pròxima vull sa millor cosa del món.
MATAMATA Volem llet!
DOREMI Que només voleu llet?
MATAMATA I un pastís.
DOREMI Mesclat?

Unió entre enunciats Segmentació

DOREMI Mesclat?
MATAMATA I cafè.
DOREMI Un pastís amb cafè i llet? Què vol dir tot això?



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:20:01 DOREMI Ai, és que m’havia imaginat sa millor cosa del 
món, i per a mi és un bon bistec a la planxa.
MOTA Mmmm. Ben bo.
MATAMATA Però estàs suspesa.
DOREMI No és just!

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:20:22 AIKO I HAZUKI Pobra DoReMi!
MOTA Voltros dues heu aprovat, així que...
MATAMATA ...teniu.
AIKO Què és això?
HAZUKI És sa meva fada?

Unió entre enunciats Segmentació

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró i 
Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada 
des formatge.
PETE E f tj t d èi t h h h ! Ei!

Unió entre enunciats Segmentació

PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!
PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I aquesta 
abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des 
bandarres de sa zona.
DOLENT 1 Com anam?

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!

Unió entre enunciats Segmentació

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
h t i

Unió entre enunciats Segmentació

ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos 
podrien guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... 
sinó en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu 
que tenc es poder de veure es futur a través des somnis.

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:59 BRAINY Ehem. Per fer front a sa creixent activitat des 
Cercle Obscur, estam estudiant es somnis de na Dream 
Girl per intentar tenir avantatge. S’ordinador, ahir a la nit, va 
gravar aquest vídeo.
STAR BOY Sabeu que es seus poders sempre han 
funcionat. Això que hem vist, passarà.
BRAINY A no ser que evitem que això acabi ocorrent.

Unió entre enunciats Segmentació

Legió de superhero En es teus somnis 00:12:50 (SOMNI) BRAINY Rendeix-te, Dream Girl! No volem fer-te 
mal.
D. GIRL Jo tampoc vull fer-vos mal,... 
BRAINY Eh?
D. GIRL ...però me defensaré!

Unió entre enunciats Segmentació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:32 CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, encara que 
no ho vulguis! I un company t’anirà molt bé. Imagina’t que 
en Wilbur no hagués tengut n’Orville.
IVY Llavors, els germans Wright no haurien inventat mai el 
primer avió. Ho sé, però...
CAP I creus que... a terra!
IVY Ah!
CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut acabar 
l’expedició pels Estats Units si no hagués tengut al seu

Unió entre enunciats Segmentació

l’expedició pels Estats Units si no hagués tengut al seu 
costat en Clark fent-li la guitza tota l’estona?

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:32 CAP Molt bé, al•lots! En marxa! (...) I per arribar-hi en un 
tres i no res, el jugador ha accedit al portal C5.
ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a Holanda pel portal 
C5.
CAP Ei, Zack, sabies que el president Franklyn Delano 
Roosevelt solia dir...
FDR [Anglès: Només s’ha de tenir por de la mateixa 
por.]
ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si no hi ha cinturó 
de seguretat i no em posen una pel•li, no puig a l’avió.

Unió entre enunciats Segmentació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:06:24 IVY Zack, mira!
ZACK No és en...?

Unió entre enunciats Segmentació
ZACK No és en...?
IVY ...És en Classe Turista! Saps qui és? És un dels 
sequaços de na Carmen Sandiego! Au, va, Zack, no el 
podem perdre! Posa’t el casc i anem a atrapar-lo! En 
Classe Turista és un estafador internacional i un geni 
robant obres d’art.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:07:26 CAP Atenció, detectius: ens acaben de comunicar que 
el sequaç de na Carmen Sandiego, en Classe Turista...
IVY És a Amsterdam, no és així? Gràcies per l’última 
hora, CAP. 
CAP Vaah. Veig que avui t’has aixecat amb el peu 
esquerre, eh, al•loteta?

Unió entre enunciats Segmentació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:07:58 IVY Zack! Què ens podeu explicar d’aquest quadre de Van 
Gogh? Per què na Carmen només se n’ha emportat els 

ll ?

Unió entre enunciats Segmentació

ulls?
DTRA. MUSEU Tal vegada volia els ulls perquè són els 
més expressius de tots els que va pintar Van Gogh. Era 
un...
CAP ...Un pintor molt enèrgic! Emprava colors forts i 
pinzellades violentes, fins i tot havia arribat a esquinçar el 
quadre mentre pintava. Ei... ei... Vin... Vinny... Vinster... 
Vimeister, pren-te un descafeïnat, que em poses nerviós!

On és na Carmen SEl somriure robat 00:13:02 ZACK Vols dir que ha fet venir aquests tres bergants des 
d’Espanya?
IVY I estic segura que és allà ara mateix. Ei, aquí hi ha una 
cosa escrita! Posa [Anglès: «Let’s go cave»].
ZACK Que en anglès vol dir «Anem a la cova». Però, 
quina cova, què vol dir això? Endavant, CAP.

Unió entre enunciats Segmentació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:13:37 ZACK Ivy na Carmen s’ha enduit els ulls d’un Van Gogh i el Unió entre enunciats SegmentacióOn és na Carmen SEl somriure robat 00:13:37 ZACK Ivy, na Carmen s ha enduit els ulls d un Van Gogh i el 
nas d’un Picasso. Què t’hi jugues que ara mateix deu estar 
pispant una boca famosa?
IVY Però, per què? I quina boca? I on?
ZACK Ei, que hi ha qualcú? Hauries d’escalfar-te una mica 
més el cap, Ivy. A veure, qui té el somriure més famós 
del món? 
IVY Ahh... Tom Cruise.
ZACK No, d’un quadre molt conegut.
IVY La Mona Lisa té un dels somriures més famosos de la 
història. Ha! Va darrere la Mona Lisa! Zack, ets un geni!

Unió entre enunciats Segmentació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:17:41 ZACK Espera un moment! Les pessetes!
IVY Posava [Anglès: «Let’s go cave»].
ZACK ...que significa «Anem a la cova». [Anglès: «Let’s 
go cave»....]

Unió entre enunciats Segmentació

g ]
IVY ...sona com [Anglès: «Lascaux cave»....].
ZACK Doncs en marxa! Anem a Lascaux. Duu’ns-hi, 
jugador!



On és na Carmen SEl somriure robat 00:17:41 ZACK Espera un moment! Les pessetes!
IVY Posava [Anglès: «Let’s go cave»].
ZACK ...que significa «Anem a la cova». [Anglès: «Let’s 
go cave»....]
IVY ...sona com [Anglès: «Lascaux cave»....].
ZACK Doncs en marxa! Anem a Lascaux. Duu’ns-hi, 
jugador!

Unió entre enunciats Segmentació

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:48 RANTARÓ «Vos volia dir...»
HIOGO III ...que acab de fabricar un vaixell nou.
SHIMBEI Enhorabona!
HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix lloc 
que sa darrera vegada!

Unió entre enunciats Segmentació

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més 
coses! Escoltau: «Nins, recordau que és molt 
important

Unió entre enunciats Segmentació

important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta carta ni el 
senyor director ni els senyors Denzo i Hansuke.
SHIMBEI És un secret!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.
SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU  Li durem allò que hem fet a sa classe del 
professor Hansuke.

Unió entre enunciats Segmentació

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:18:15 KIRIMARU Senyor pare d’en Shimbei, això que mos heu 
dit d’aquest mercader, en Guan ta na men...
PARE SHIMBEI No, se diu Guan tan men.
RANTARÓ Ai Gua Ment?
PARE SHIMBEI G t

Unió entre enunciats Segmentació

PARE SHIMBEI Guan tan men.
SHIMBEI Quin embull!
KIRIMARU Que és un home molt alt, el senyor Guan tan 
men aquest?
PARE SHIMBEI No, no és ni alt ni baix.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque 
cosa, perquè no hi ha material al món que aguanti una 
caiguda com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Unió entre enunciats Segmentació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:48 CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d’investigar llocs Unió entre enunciats SegmentacióTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:48 CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d investigar llocs 
perillosos.
GLADYS Compilant llista de llocs perillosos en un radi de 
tres milles de ses desaparicions.
JERRY Sí, Gladys, te volia sol•licitar que compilassis 
una...
GLADYS ...Aquí teniu sa llista completa.

Unió entre enunciats Segmentació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:17 ALEX I quins aparells tenim per a aquesta missió, Jer?
JERRY Estareu equipades amb monopatins voladors,..
ALEX Ah!
JERRY ...micròfons-arracades ultrasensibles,
SAM Ah!
JERRY ...minipolseres amulet, i es nostro nou invent 
just tret de sa taula de disseny: sa segona pell.
CLOVER Nova i moderna! En vull una per as ball.

Unió entre enunciats Segmentació

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

Unió entre enunciats Segmentació

Duel Masters L'antiduelista 00:01:17 SHOBU Estic content que tots estigueu bé, però, on és en 
Fauna?
REKUTA Eh?
SHOBU Què és aquest renou horrorós?
REKUTA Ah!
JEROME És clar, tu no hi eres a s’altre capítol!

Unió entre enunciats Dixi 2 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi que això 
i di à t i í

Unió entre enunciats Dixi 7 entrades

impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers comencen, 
no aturen. I a qui dius vell, al•lot panda?

Duel Masters L'antiduelista 00:04:24 JEROME Saps una cosa?
FLORA Eh? 
JEROME No has de passar gens de pena per ton pare, 
Flora. És un gran duelista, me va substituir quan vaig ser 
fora una temporada.
FLORA De ver que te va substituir?
JEROME Me fan oi es duels.
FLORA Oh, te fan oi es duels?
JEROME No facis de Darth Vader amb mi. A més, m’has 
dit això cent vegades, encara que no m’he molestat a 
comptar-les. És igual: ja t’has passat. 

Unió entre enunciats Dixi 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i amb sa 
vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-les a sa primera, ho 
heu entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es exàmens...

Unió entre enunciats Dixi 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!
AIKO I HAZUKI I noltros?
B. RIKA Ai… D’acord, també!
DOREMI Guai!

Unió entre enunciats Dixi 3 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho 
tenc del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens 
clar, jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 

Unió entre enunciats Dixi 5 entrades

p
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:05:17 DOREMI Què passa ara?
POPPU Fes el favor de no espipellar entre menjades, 
d’acord?
POPPU Saps que na Poppu té raó.
DOREMI Mmmmmmmm!
POPPU Doremi, com pots ser tan irresponsable?
MARE Mmmm! T’has fixat en això, DoReMi? Repeteix 
exactament el mateix que tu feres de petita. Imita i copia tot 
allò que jo feia quan volia ser gran.

Unió entre enunciats Dixi 5 entrades



La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
DR. NEUMANN Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas clàssic 
d’això que jo anomén “mascarofòbia”, o una certa cara 
verda que no en fa cap de bona.

Unió entre enunciats Dixi 4 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! Ho arruïnarà 
tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten Taaag!] Fa bon 
dia per patinar, no és ver?

Unió entre enunciats Dixi

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!

Ó

Unió entre enunciats Dixi 5 entrades

TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist abans? 
Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!

La Màscara Convenció del Mal 00:05:23 (FLASHBACK) MÀSCARA Què és, tot aquest renouer? No 
està gens bé molestar sa Màscara quan mira una pel•lícula. 
Baixau?
Aah!
MÀSCARA (GRUM) Planta baixa: «Món de sa bugada», 
«Regne des formatge» i sa «Casa internacional de sa veta 
adherent». Açò me fa pensar...

Unió entre enunciats Dixi 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he convidat avui aquí 
perquè hi ha un seriós problema de moral que corromp es 
nostre grup.
GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?

Unió entre enunciats Dixi 4 entrades

GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu que 
tenc es poder de veure es futur a través des somnis.

Unió entre enunciats Dixi 3 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:51 L. LAD Dream Girl! La meva legionària preferida. Que bé 
tornar-te a veure.
D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.

Unió entre enunciats Dixi 3 entrades

D. GIRL Igualment. És un plaer fer feina amb tu.
BRAINY Ehem. Per fer front a sa creixent activitat des 
Cercle Obscur, estam estudiant es somnis de na Dream 
Girl per intentar tenir avantatge. S’ordinador, ahir a la nit, va 
gravar aquest vídeo.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en Zack? El meu 
germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en aquest cas, 
germanet.

Unió entre enunciats Dixi 5 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:34 SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
KIRIMARU De ver que ha escrit això, el senyor Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és exactament 

llò h it

Unió entre enunciats Dixi 4 entrades

allò que ha escrit.
Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?

RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu 
vós, professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!

Unió entre enunciats Dixi 8 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer sa seva 
cara i que això sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem 
mesclar ses tres cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no 
tenim res més, així és que... endavant, nins!

Unió entre enunciats Dixi 3 entrades

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des Unió entre enunciats Dixi 4 entradesOn és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, anomenats 
de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. Els Països 
Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, són coneguts 
pels esclops, els tulipans i els famosos molins de vent. A 
més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com una coca. 
Si voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest és el lloc 
ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Unió entre enunciats Dixi 4 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

Unió entre enunciats Dixi 2 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:07:25 MANDY Un batut de moca mig descafeïnat. Ah!
ALEX No som aquí per prendre cafè, Mandy; tenim una 
missió!
MANDY Aah! Primer: un bon cafè és sa meva missió! 
Segon: volia demanar an es barista sobre es estudiants 
desapareguts. També som una espia, jo!

Unió entre enunciats Dixi

Duel Masters L'antiduelista 00:09:43 FLORA Juga contra ell amb aquestes cartes.
MIMI Què? Vols dir ses cartes que...?
FLORA Sí. Ses que en Wilburg el va vèncer.

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què

Duel Masters L'antiduelista 00:20:11 SHOBU Eh! Molt bé! I ara m’agradaria tenir un milió d’euros 
i, si no el puc tenir, què en trobau d’un home espacial amb 
so cap de dragó. Sí! Gràcies, manna! I ara què?
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g
MIMI Crec que mos acomiadarem des cap de dragó.
SHOBU Sé què he de fer. Ahh!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a bruixes 
i estic nirviosa.
AIKO És normal estar nirviosa! Quasi ningú fa exàmens per 
a bruixes.
HAZUKI I de ver mos serveix com a entrenament fer tots 
aquests trucs? Saps que sembla de fàcil, així.

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:10:09 HAZUKI DoReMi, que no vas a sa botiga màgica?
DOREMI Cobriu-me, no hi puc anar!
AIKO D’acord, però després granaràs i fregaràs tota sola!
DOREMI Que és, de barruda… Però d’acord, ho faré!

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:11:50 POPPU Uiii... No me bastarà pes tren.
DOREMI Vaja, no té doblers. Mumare n’hi hauria d’haver 
donat uns quants més per si de cas. Que  és, 
d’irresponsable! Bé, jo n’hi donaré des meus. Pirica-pirilala-
cocorina-peperuto! Vull que dues de ses meves monedes 
se’n vagin an es moneder de na Poppu ja!

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:15:16 POPPU «Renta’t gratis ses braguetes»? De veres? Oh! 
Vaja, que estan de netes! Me’n vaig corrent.
DOREMI Bona sort, Poppu!

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:15:48 PARE I hi pogueres anar tota sola? Sí que has crescut!
POPPU És clar que sí!
DOREMI Que  és, de prepotent! Amb tots es problemes 
que m’ha donat...
MARE Vaja, idò sí que ho has fet bé, Poppu! Ah!
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MARE Vaja, idò sí que ho has fet bé, Poppu! Ah!
La Màscara Convenció del Mal 00:01:03 PETE Això deu ser aquí.

TAURÓ Saps que ho ets, de perceptiu?
PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró i 
Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.
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La Màscara Convenció del Mal 00:03:43 MÀSCARA (NEUMANN) Es meu darrer llibre tracta 
precisament d’aquest fenomen. M’agradaria que cadascú 
compartís amb sos altres ses experiències que heu tengut 
amb sa Màscara, per poder assumir sa ràbia i poder així 
alliberar-vos des lligams de ses creences que vos limiten.
PRETORIUS Vol que xerreu de ses vostres trobades amb 
sa Màscara.
PETE Ah! Ara xerram clar! Ara començam a anar. És 
xerrant, que s’entén sa gent!
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La Màscara Convenció del mal 00:16:42 MÀSCARA (NEUMANN) Crec que ara ja vos toca a vós, 
senyor abella. 
FIBLÓ Eh? Me diuen es Fibló! M’has entès? Res de nin-
abella, res de senyor abella: es Fibló! Acabava de construir 
es buc més gran del món...
(FLASHBACK) FIBLÓ Estimades abelletes, no sabeu que 
ho som, d’afortunat! És per a mi un honor que construigueu 
es buc més gran del món només per a mi. Ara podré 
manufacturar tota sa mel que necessit per saciar sa meva 
gana. I si per aconseguir-ho he d’esclavitzar tota sa 
humanitat, bé... mala sort!

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què

La Màscara Convenció del Mal 00:08:56 PRETORIUS Pareix que som dins un forn.
MALVATS Aah! (Ad lib)
BOB Què mirau tots, eh? Sí, arrib tard, i què?
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PRETORIUS En Bob ha hagut de venir de molt enfora...

Legió de superhero En es teus somnis 00:06:49 BRAINY Es Cercle Obscur són mercenaris que viuen per a 
sa guerra. Ara volen acabar amb sa pau que han 
aconseguit es Planetes Units fa poc. Estam segurs que 
volien usar es explosius que varen intentar robar per fer un 
atac durant sa cerimònia d’inauguració des nou edifici des 
Planetes Units, que serà d’aquí a uns dies. Ho hem evitat 
un pic, però podeu estar segurs que intentaran tornar a  
robar es explosius.
STAR BOY Tres, dos, un... gol! Gol!
BRAINY Que no vos interessa el que dic, o què?
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Legió de superhero En es teus somnis 00:17:03 STAR BOY Mos tenen atrapats, al•lots!
TIMBERWOLF Saben tots es moviments que feim! 
BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es nostros
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BRAINY Si es Cercle Obscur ha vist tots es nostros 
moviments, s’única possibilitat que tenim és que els hagin 
interpretat malament. Mos trobarem en es pont!
TIMBERWOLF Has perdut es cap o què, Brainy? Serem un 
blanc fàcil!

Legió de superhero En es teus somnis 00:18:30 L. LAD Ei! Vos podeu apanyar sense mi?
STAR BOY Què, tens una cosa més important que estar 
aquí?
L. LAD Sí, exactament! Ah! Es teus amics estan rebent una 
bona pallissa! No volia que te pensassis que te deixàvem 
de banda! Ha!
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:07:58 IVY Zack! Què ens podeu explicar d’aquest quadre de Van 
Gogh? Per què na Carmen només se n’ha emportat els 
ulls?
DTRA. MUSEU Tal vegada volia els ulls perquè són els
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DTRA. MUSEU Tal vegada volia els ulls perquè són els 
més expressius de tots els que va pintar Van Gogh. Era 
un...
CAP ...Un pintor molt enèrgic! Emprava colors forts i 
pinzellades violentes, fins i tot havia arribat a esquinçar el 
quadre mentre pintava. Ei... ei... Vin... Vinny... Vinster... 
Vimeister, pren-te un descafeïnat, que em poses nerviós!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!
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É ÓRantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:09:00 RANTARÓ Què? Professor Denzo, professor Hansuke, 
voltros també heu rebut sa carta del senyor Hiogo per a sa 
inauguració?
P. DENZO Ai! I jo que me pensava que només m’havia 
convidat a mi, i anava corrents per arribar-hi aviat. Que ho 
he estat, de beneit!
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Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:11:02 S. HIOGO III Bé, supòs que es convidats ja deuen estar per 
arribar! Fris de veure què me deuen haver duit. Ai, que 
estic de content, que estic de content! Tendré moltíssims 
de regals. Quina alegria!

Grau de normativitat Usos expandits de que  i què 2 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:12:08 P. DENZO Idò jo vos havia duit unes quantes taronges ben 
sucoses i gustoses.
S. HIOGO III Ai, que m’agraden de molt ses taronges!
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Rantaró l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:12:19 P HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de sa cuinera Grau de normativitat Usos expandits de que i quèRantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:12:19 P. HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de sa cuinera. 
Fa una oloreta...! Que és de bo, aquest aguiat!
S. HIOGO III Què? Un aguiat? Deixau-me’l tastar!
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:20 JERRY [...] Vols ser part de s’equip?
SAM, CLOVER i ALEX Què??
CLOVER Aah…
JERRY És sa candidata perfecta. He cercat una altra espia 
durant setmanes, i imaginau que serà de fàcil 
s’entrenament si valtros ja vos coneixeu.
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:08:13 CLOVER Aquí res fora del que és normal. I tu, Alex?
ALEX Llevat des fet que som en una missió amb na Mandy, 
aquí res inusual. I tu què, Sammy?
SAM Ah! Som a un passadís sense sortida! (...)
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Duel Masters L'antiduelista 00:01:39 JEROME ...Aquest és en Nadiu Braç de Bronze.
SHOBU És es padrí des meu repadrí!
REKUTA Eh? No, no ho és! Com pot ser mai que no 
sàpigues qui és? És en Jerome es Gnom, es vertader 
guardià de sa porta! Ai...
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Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser guardià de 
portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi que això 
impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers comencen, no 
aturen. I a qui dius vell, al•lot panda?
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Duel Masters L'antiduelista 00:04:46 JEROME Ets igual que en Fauna, ho saps? És vere, es 
tests s’assemblen a ses olles.
FLORA Eh?
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FLORA Eh?
JEROME No m’interpretis malament; ell és un gran 
duelista, però mai va pensar que era prou bo per a ser 
campió. Aquest record t’ajudarà.
FLORA No estic segura que m’agradi.

Duel Masters L'antiduelista 00:05:23 (FLASHBACK) FAUNA Si no pots parar atenció, sempre 
seràs mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa manera de fer-
ho.
FAUNA No te retiris! Així mai guanyaràs. (FI 
FLASHBACK)
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Duel Masters L'antiduelista 00:13:45 GEORGE Per cert, això només és un presentiment sobre 
tu: t’encanten es duels, no és ver? 
FLORA Eh? Eh?
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FLORA Eh? Eh?
GEORGE Només si t’agraden es duels pots arribar a fer un 
joc de cartes com es que has fet. És clar que això vol dir 
que deus ser una duelista formidable, també.
FLORA Formidable? Jo no ho crec.
GEORGE Aha.
FLORA Bah, jo no. Li diries formidable a qualcú que mai 
ha guanyat cap duel?

Duel Masters L'antiduelista 00:14:32 GEORGE Al•loteta, si donam per fet que ton pare és un 
duelista bo i tu has jugat moltes vegades amb ell, 
teòricament en pots derrotar qualsevol altre amb sos ulls 
tancats.
FLORA En realitat, mai ho he pogut comprovar perquè no 
he tornat a jugar amb ningú mai més.
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Duel Masters L'antiduelista 00:14:32 GEORGE Al•loteta, si donam per fet que ton pare és un 
duelista bo i tu has jugat moltes vegades amb ell, 
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teòricament en pots derrotar qualsevol altre amb sos ulls 
tancats.
FLORA En realitat, mai ho he pogut comprovar perquè no 
he tornat a jugar amb ningú mai més.

Duel Masters L'antiduelista 00:19:16 FLORA Oh. És que no ho entenc, Shobu.
SHOBU Tenies raó, era un duelista de segona, però 
gràcies a tu ja m’ha quedat clar. Si confii massa en sos 
meus atacs Ràpids i no utilitz cap estratègia, mai podré 
tenir una victòria contundent.
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Duel Masters L'antiduelista 00:19:16 FLORA Oh. És que no ho entenc, Shobu.
SHOBU Tenies raó, era un duelista de segona, però 
gràcies a tu ja m’ha quedat clar. Si confii massa en sos 
meus atacs Ràpids i no utilitz cap estratègia, mai podré 
tenir una victòria contundent.

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a bruixes 
i estic nirviosa
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i estic nirviosa.
AIKO És normal estar nirviosa! Quasi ningú fa exàmens 
per a bruixes.
HAZUKI I de ver mos serveix com a entrenament fer tots 
aquests trucs? Saps que sembla de fàcil, així.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:29 B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú suspèn es nivell 
9.
DOREMI Tan fàcil és? Aleshores no fa falta que practiqui 
pus, no és ver? És que és un rotllo...
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:20:15 B. RIKA DoReMi, tot és culpa teva! Ai... Feia segles que 
no havia vist suspendre ningú i justament havies de ser 
tu.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:41 B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i amb sa 
vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-les a sa primera, ho 
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g g p ,

heu entès?
DOREMI A mi mai m’han agradat es exàmens...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:07:46 MARE DOREMI DoReMi, per què no la segueixes a certa 
distància i t’assegures que arriba bé? I que no t’hi trobi; és 
molt important per a ella!
DOREMI Eeh?
MARE Au, venga! És es primer pic que se’n va, mai ha 
anat de compres o en es tren tota sola i tenc por que se 
perdi.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:16:21 B. RIKA Mmm? Què passa?
DOREMI Que ja he acabat totes ses bolletes!
B. RIKA Eeh? Què has dit? És que no m’escoltes mai 
quan te xerr? Ara no te podràs presentar a s’examen. Ho 
saps ben cert, que no te’n queda cap?
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:16:21 B RIKA Mmm? Què passa? Grau de normativitat Doble negacióLa màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:16:21 B. RIKA Mmm? Què passa?
DOREMI Que ja he acabat totes ses bolletes!
B. RIKA Eeh? Què has dit? És que no m’escoltes mai quan 
te xerr? Ara no te podràs presentar a s’examen. Ho saps 
ben cert, que no te’n queda cap?
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:10:30 POPPU No veig cap pastisseria per aquí a prop. Oh! 
Oh? Oh! Oh!
DOREMI Com la puc ajudar? Ah, ja ho sé! Pirica-pirilalo-
cocorina-peperuto! Una pastisseria ara!
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:11:19 DOREMI Aquesta nina... Ai, per què me n’amag? Per 
ventura m’hauria de convertir en ca (Inintel•ligible.) per 
seguir-la. Com que som bruixa, puc fer aquestes coses.
POPPU Aquí tenim es pastís!
DOREMI Ni parlar-ne! M’hi neg. No vull malgastar cap
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DOREMI Ni parlar-ne! M hi neg. No vull malgastar cap 
bolleta més per ella.

La Màscara Convenció del mal 00:06:48 PERIODISTA Som en directe des del pont d’Edge City, que 
acaba de ser convertit en formatge per la criatura que es fa 
anomenar Gorgonzola. Ara presenciam la força més 
poderosa i destructiva que Edge City... eh?
MÀSCARA Ei! Me pensava que jo era es plat fort de sa 
ciutat.
PERIODISTA Idò ja no. Na Gorgonzola és molt més 
poderosa que tu!
MÀSCARA Aquesta dona formatgera fa pudor. I ara deixau-
me fer es meu comès perquè ningú menysprea... sa 
Màscara! Eh! Alerta! Au! Ai, això deu ser una furgoneta. 
Ah!
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ÀLa Màscara Convenció del Mal 00:08:31 (FLASHBACK) MÀSCARA Beneit enformatjat!
GORGONZOLA Ah! Oh! Ningú li fa un beneit a na 
Gorgonzola! Ah! (FI FLASHBACK)
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La Màscara Convenció del mal 00:12:28 FIBLÓ Ara me toca a mi. Tenc una bona història. Tot va 
començar...
TEMPESTA Ei! Me toca a mi, nin-abella.
FIBLÓ Nin-abella! Ningú gosa dir-me nin-abella!
TEMPESTA Què passa? Sa veritat cou com una picada 
d’abella?

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

La Màscara Convenció del Mal 00:06:13 GORGONZOLA Bé, ja que tots són uns bledes, continuaré 
jo. M’acabaven d’alliberar de sa meva tomba, i vaig decidir 
donar a Edge City una formatjada que no oblidaria mai.
(FLASHBACK) GORGONZOLA Que tots es mortals 
tremolin davant es poder de na Gorgonzola! Jo destruiré es 
vostro món. 
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La Màscara Convenció del mal 00:13:35 FIBLÓ Vés au venga comença no passis pena Grau de normativitat Doble negació No es dónaLa Màscara Convenció del mal 00:13:35 FIBLÓ Vés, au venga, comença, no passis pena.
TEMPESTA Oh, feia un dia preciós a sa barriada... i jo 
havia de fer qualque cosa.
(FLASHBACK) TEMPESTA Treu es bot salvavides, Edge 
City, perquè avui plourà com mai abans havia plogut!
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La Màscara Convenció del Mal 00:16:33 PETE Te va-te va tirar per ses clavegueres! Oh.
TEMPESTA Mai t’ha pujat un llamp per dins es nas? 
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La Màscara Convenció del Mal 00:03:07 GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!
PETE No volem cap obricervells pudent per aquí, fuig!
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La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
DR. NEUMANN Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas clàssic 
d’això que jo anomén “mascarofòbia”, o una certa cara 
verda que no en fa cap de bona.
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La Màscara Convenció del Mal 00:12:02 BOB Uh, aquell neandertal curtot... aquella vegada se va 
sortir amb sa seva, però l’ablaniré... qualque dia!
PRETORIUS M’atreviria a dir que tots acabarem com en 
Bob qualque dia.
FIBLÓ, TEMPESTA i GORGONZOLA Glup!
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BOB Veig que ho tens ben clar. No veig ales d’angelot ni 
arpes a cap des vostros futurs.

La Màscara Convenció del Mal 00:15:22 (FLASHBACK) MÀSCARA (JUGADOR BEISBOL) Ja és 
hora d’anar a ses dutxes! Vaja, on és aquell ploramiques 
des temps?
TEMPESTA En Tempesta no és cap ploramiques, 
monstruositat verda! Jo comand es elements! Observa!
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La Màscara Convenció del Mal 00:18:10 PRETORIUS Perdonau, havia dit que no me passassin 
cap cridada. Digau?
NEUMANN Som es doctor Neumann. Hi ha molt de trànsit, 
però provaré d’arribar tan aviat com pugui.
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La Màscara Convenció del Mal 00:19:56 PRETORIUS No t’acostis, Màscara, t’avís.
MÀSCARA Saps, no som cap obricervells... encara que a 
sa tele en faci d’un Ara si qualcú necessita una reducció
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sa tele en faci d un. Ara, si qualcú necessita una reducció 
de cap, aquest ets tu.

Legió de superhero En es teus somnis 00:08:03 D. GIRL Mai he pres es pèl a ningú. Sempre he intentat 
ajudar amb ses meves visions.
L. LAD Què? Això vas fer quan mumpare i mumare van 
venir a veure’t? Estaven desesperats per saber qualque 
cosa de sa meva germana desapareguda! Els vas prometre 
que es reunirien finalment amb ella si anaven an es planeta 
Nima! Van quedar destrossats... per no haver-la trobat.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:17:19 TIMBERWOLF Has perdut es cap o què, Brainy? Serem un 
blanc fàcil!
BRAINY Exactament!
GRULLUG Van cap an es pont! Com en es somni! Bona nit, 
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Legió. Ara ningú podrà evitar que acabem amb es 
Planetes Units.

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
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Legió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb 
ella, però tal vegada podries afluixar sa corda. Gràcies a 
ella no han aconseguit endur-se es penetat.
L. LAD I també li hem de donar ses gràcies pes detonadors 
que s’han enduit.

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

Legió de superhero En es teus somnis 00:13:11 (SOMNI) D. GIRL Mai trairia sa Legió.
L. LAD Idò, si ets innocent, per què cors?  
D GIRL P è t t t t l bl !

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

D. GIRL Perquè tots estau convençuts que som culpable! 
(FI SOMNI)

Legió de superhero En es teus somnis 00:19:49 BRAINY Bona feina. Els dos feis molt bon equip.
DREAM GIRL Això sí que és una cosa que mai hagués 
endevinat.

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

Legió de superhero En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, Grullug, sabien 
tots es nostres moviments abans que els féssim. Entre 
noltros hi ha un espia. Ah!
GRULLUG Vaig triar jo mateix tots i cadascun des 
membres des Cercle Obscur, Ontirr. Si tenim un espia vol 
dir que me vaig equivocar. M’estàs dient que me vaig 
equivocar? No hi ha cap espia. Sa Legió utilitza un vident. 
(...)

Grau de normativitat Doble negació

Legió de superhero En es teus somnis 00:13:27 D. GIRL No! Ah! Ah! No he ajudat el Cercle Obscur!
ONTIRR Però l’ajudaràs. I no necessit cap des teus 

Grau de normativitat Doble negació

somnis per sebre-ho. (...)
On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:28 IVY Jugador, puc enfrontar-me a qualsevol mala passada 

que em faci na Carmen jo soleta!
CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, encara que 
no ho vulguis! I un company t’anirà molt bé. Imagina’t que 
en Wilbur no hagués tengut n’Orville.
IVY Llavors, els germans Wright no haurien inventat mai 
el primer avió. Ho sé, però...

Grau de normativitat Doble negació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:43 NINA MECÀNICA Cap humà que ha perdut el nas gros 
no és totalment feliç, súperdetectius. Cap humà que ha 
perdut el nas gros no és totalment feliç, súperdetectius.
ZACK Ei, mira això, Ivy! És una bomba! Alerta! 

Grau de normativitat Doble negació 2 entrades



On és na Carmen SEl somriure robat 00:09:37 IVY “Cap humà que ha perdut el nas gros és totalment 
feliç”. Però aquests presidents no han perdut el nas.
ZACK Jugador: cerca humans famosos relacionats amb 
nassos grans.

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

On és na Carmen SEl somriure robat 00:10:03 ZACK Crec que hem ficat la pota. Tal vegada na Carmen 
no volia dir totalment “feliç”, sinó “felí”.
IVY Jugador: cerca felins famosos.
ZACK Atura’t! Ivy! L’Esfinx! Té el cap humà i ha perdut el 
nas... i és mig felí! “Cap humà que ha perdut el nas gros 
no és totalment felí”: és això!

Grau de normativitat Doble negació

On és na Carmen SEl somriure robat 00:16:01 IVY “Ens farem passar per estàtues, no ens veuran”. En 
què pensaves, cap de suro?
ZACK Creia que passaríem desapercebuts.
IVY Sí, com que totes les estàtues de més de dos mil anys 
d’antiguitat duen sabates esportives i texans

Grau de normativitat Doble negació

d’antiguitat duen sabates esportives i texans...
ZACK Ei, no vares proposar cap idea millor, germaneta.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:26 RANTARÓ Ho hem aconseguit!
KIRIMARU Com que no ho ha de saber ningú, val més 
que sortiguem per sa porta de darrera.
RANTARÓ Ara no hi ha ningú.

Grau de normativitat Doble negació 2 entrades

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a 
punt d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!
KIRIMARU No, no, professor Hansuke: no hem dit res 
d’aplegar ningú, de ver.

Grau de normativitat Doble negació

d aplegar ningú, de ver.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:20:37 RANTARÓ Eh, no fugigueu!
GUAN TAN MEN Oh, quins nins més persistents!
RANTARÓ, KIRIMARU I SHIMBEI Atureu-vooos!
(...)
GUAN TAN MEN Ah! Aquests nins no se cansen mai!

Grau de normativitat Doble negació

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:06:47 SHIMBEI És boníssim!
KIRIMARU I després, el senyor Hiogo III mos donarà es 
regals!
RANTARÓ És que no saps xerrar de res més?
KIRIMARU No hi ha cap tema millor.

Grau de normativitat Doble negació

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:23:24 GUAN TAN MEN Aquest pic és ben ver: ja no en tenc més, 
ni un!

Grau de normativitat Doble negació

KIRIMARU No mos deis cap mentida?
PARE SHIMBEI Amolleu-lo! Ja hi són tots, es doblers.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa 
seguretat de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar.

Grau de normativitat Doble negació No es dóna

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:22 MANDY Què és aquest renou?
SAM S’alarma de ses classes? [...]
CLOVER Ah! Vols dir aquest renou... Mira es darrer PDA 
de plasma amb connexió satèl•lit!
MANDY Tenc totes ses novetats, jo, i mai no havia vist 
això!

Grau de normativitat Doble negació

això!
Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:18:37 MANDY A-a-ah! S’espresso mai no tornarà a ser sa 

mateixa cosa! Sammy! Oh, Sammy, estic tan contenta de 
vore’t!
SAM He de dir que també és bo veure’t a tu, Mandy. 
Sobretot així! 

Grau de normativitat Doble negació

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIM Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es nostro 
primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que te 
guanyaré. No tens escapatòria perquè convocaré en 
Cocolupia perquè destrossi es teu darrer escut. Jas això! 
Cocolupia, mostra-mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira 
s’ocellet...

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

Duel Masters L'antiduelista 00:12:39 REKUTA Na Flora ho sabia, és ben ver! Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis,
SHOBU Eh?
REKUTA Ella sabia que no havies d’utilitzar en Cocolupia! 
Va dir que només un duelista Kaijudo novell i caparrut pot 
fer aquest atac aquí i ara. Crec que va dir aquestes 
paraules.

,

Duel Masters L'antiduelista 00:10:24 SHOBU A l’estil de la vella escola. Jagalzor Magmadrac. 
Ike! Ataca-la ara! Rompedor doble d’escuts!
REKUTA Bona feina! Ja no n’hi queden, d’escuts. 
Destrossa-la! Amb en Cocolupia!
GEORGE Mmmm...
MIMI Espera, no corris tant! Tenc un escut Trigger, així 
que ara invoc en Colon, s’Oracle!

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

Duel Masters L'antiduelista 00:12:56 MIMI Shobu encara no ho entens no és ver? Encara no Interferència canvi i mescla de codis Mescla de codisDuel Masters L'antiduelista 00:12:56 MIMI Shobu, encara no ho entens, no és ver? Encara no 
veus per què no me pots guanyar? Te donaré una pista: es 
teus atacs Ràpids no funcionen!
VEU (OFF) Jas això.
SHOBU Eh?
MMI No jugues precisament a un joc ple, i no xerr de ses 
cartes!
SHOBU Què? Es escuts Triggers? Mimi, per favor, juga un 
altre duel. Crec que tenc una idea.

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

Duel Masters L'antiduelista 00:12:23 SHOBU Ara invoc es Drac Bolshack! Cocolupia, romp-li es 
escuts! Ik...
MIMI (MAI KIRIFUDA) Jo tenc un escut Trigger i crit sa 
Fossa des Terror. I després envii es Drac Bolshack cap an 
es cementeri un altre pic!
SHOBU Per a mi aquest no és es moment més adequat

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

SHOBU Per a mi aquest no és es moment més adequat 
per atacar! Necessit més temps!
REKUTA Ei, Shobu, però què passa aquí? Què punyetes 
esperes? Per què no ataques a na Mimi aviat?

Duel Masters L'antiduelista 00:16:05 SHOBU Ho he descobert just ara. Ja sé per què vaig perdre 
contra es príncep Wilburg es Gran. Vaig fer un error. Crec 
que en aquell duel vaig llençar tots es meus atacs tot d’una.
(FLASHBACK) SHOBU Jagalzor Magmadrac, ike! Romp-li 
es escuts doblement!
WILBURG Tenc un escut Trigger! Invoc en Colon, 
s’Oracle! (FI FLASHBACK)

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis



Duel Masters L'antiduelista 00:18:11 SHOBU Venga, Bolmeteus, endavant! Romp-li la resta des 
escuts!
MIMI Oh!
REKUTA Es escuts que en Bolmeteus, es Drac d’Acer, ha 
romput ara se’n van directament an es cementeri, i es 
escuts Trigger no se poden activar!
SHOBU I ara te derrot amb en Cocolupia! Vola com un 
àguila! Ike!

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

Duel Masters L'antiduelista 00:03:53 MIMI Quina emoció que tenc ara, Shobu! És es nostro 
primer duel Kaijudo!
SHOBU Sí, i també serà sa primera vegada que te 
guanyaré. No tens escapatòria perquè convocaré en 
Cocolupia perquè destrossi es teu darrer escut. Jas això! 
Cocolupia, mostra-mos es teu estil. [Japonès: Ike!] Mira 
s’ocellet

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

s’ocellet...

Duel Masters L'antiduelista 00:07:43 MIMI Molt bé. Jo atacaré amb so Tòtem Felicitat, 
s’Encarnació de sa Sort. Ataca en Shobu! [Japonès: Ike!] 
SHOBU Me toca a mi! Amb so Carregador de Volcà enviï 
n’Ura Giga, es Guardià del Cel, cap as cementeri!

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

Duel Masters L'antiduelista 00:08:07 MIMI Es meu bloquejador, no!
SHOBU I ara, per rompre es teu darrer escut, atac amb en 
Bolmeteus, es Drac d’Acer. [Japonès: Ike!] 
MIMI Oh, no!
SHOBU Jagalzor Magmadrac! Todome Da! Destrossa-la!

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

Duel Masters L'antiduelista 00:10:24 SHOBU A l’estil de la vella escola. Jagalzor Magmadrac.  
[Japonès: Ike!] Ataca-la ara! Rompedor doble d’escuts!

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi
[Japonès: Ike!] Ataca la ara! Rompedor doble d escuts!
REKUTA Bona feina! Ja no n’hi queden, d’escuts. 
Destrossa-la! Amb en Cocolupia!

Duel Masters L'antiduelista 00:10:40 MIMI Espera, no corris tant! Tenc un escut Trigger, així que 
ara invoc en Colon, s’Oracle!
SHOBU Grr!
REKUTA Sempre que en Colon, s’Oracle, és a sa zona de 
batalla pots tapar una criatura de s’enemic, i quan li toca a 
ell no pot atacar!
MIMI Ara me toca a mi: invoc en Nadiu Braç de Bronze! 
Molt bé, Barkwhip, ara a reomplir es darrer escut. [Japonès: 
Ike! Todome Da!] I ara guany aquest duel amb Torcon!

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

( S C ) f CDuel Masters L'antiduelista 00:12:36 (FLASHBACK)
SHOBU [Japonès: Ike!] 
FLORA Atacar amb en Cocolupia ara és un error.
REKUTA Eh?
(FI FLASHBACK) 

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

Duel Masters L'antiduelista 00:10:24 SHOBU A l’estil de la vella escola. Jagalzor Magmadrac. 
[Japonès: Ike!] Ataca-la ara! Rompedor doble d’escuts!
REKUTA Bona feina! Ja no n’hi queden, d’escuts. 
Destrossa-la! Amb en Cocolupia!

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

Duel Masters L'antiduelista 00:18:11 SHOBU Venga, Bolmeteus, endavant! Romp-li la resta des 
escuts!
MIMI Oh!
REKUTA Es escuts que en Bolmeteus es Drac d’Acer ha

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

REKUTA Es escuts que en Bolmeteus, es Drac d Acer, ha 
romput ara se’n van directament an es cementeri, i es 
escuts Trigger no se poden activar!
SHOBU I ara te derrot amb en Cocolupia! Vola com un 
àguila! [Japonès: Ike!]

Duel Masters L'antiduelista 00:15:15 SHOBU He! Sé que la puc guanyar. Només he de pensar. 
[Japonès: Ikuzo!] Endavant!
MIMI [Japonès: Poi!] Endavant!
SHOBU Ara invoc es Drac Bolshack! Cocolupia, romp-li es 
escuts! [Japonès: Ik...] 

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

Duel Masters L'antiduelista 00:08:07 MIMI Es meu bloquejador, no!
SHOBU I ara, per rompre es teu darrer escut, atac amb en 
Bolmeteus, es Drac d’Acer. Ike!
MIMI Oh, no!
SHOBU Jagalzor Magmadrac! [Japonès: Todome Da!] 

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

S O U J g g [J p ]
Destrossa-la!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:05 ALEX «Hamburguesería Woody’s, Gelateria Chilly Vanilli, 
Das Coffeehaus...»
CLOVER Bingo! És aquí.
SAM Es cafè Haus? Com en pots estar segura?
CLOVER Per favor! Qualsevol sonat que s’acabi un 
Megacafè està ficat en qualque cosa.

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa seguretat 
de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar.
MANDY Idò i

Interferència, canvi i mescla de codis Mescla de codis

MANDY Idò sou com espies...

La Màscara Convenció del mal 00:16:56 (FLASHBACK)
FIBLÓ Estimades abelletes, no sabeu que ho som, 
d’afortunat! És per a mi un honor que construigueu es buc 
més gran del món només per a mi. Ara podré manufacturar 
tota sa mel que necessit per saciar sa meva gana. I si per 
aconseguir-ho he d’esclavitzar tota sa humanitat, bé... mala 
sort!
MÀSCARA (MEXICÀ)  Rei meeu, he arribaat! [Espanyol: 
¡Caramba!] D’on has tret tot açò?
FIBLÓ Un atac amb cera li esborrarà aquella rialla de sa 
cara. 

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi

On és na Carmen SEl somriure robat 00:19:08 Zack N’has feta qualcuna que jo no sàpiga?
C.T Ah! Què?

Interferència, canvi i mescla de codis Canvi de codi
C.T Ah! Què?
Ivy He fet una petita contribució al món de l’art...
C.S. [Francès: Touchée.]
Ivy Ho hem aconseguit!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:00 HAZUKI I de ver mos serveix com a entrenament fer tots 
aquests trucs? Saps que sembla de fàcil, així.
B. RIKA S’han de seguir instruccions des llibre, així que 
calleu i obeiu-me d’una vegada!

Veu passiva Passiva pronominal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:58 DOREMI Ai! Quina nina... Bé, menjaré qualque cosa abans 
de seguir. Vejam, pastís de mongetes!
POPPU DoReMi! Això no se pot reciclar! Recorda que 
hem de separar allò que se pot reciclar del que no es 
pot, i DoReMi...

Veu passiva Passiva pronominal 3 entrades



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es Món de ses 
Bruixes.
(...)
B. RIKA Allà vos donaran una llista de tasques i amb sa 
vostra màgia heu d’aconseguir realitzar-les a sa primera, ho 
heu entès?

Veu passiva 3a persona gramatical

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he convidat avui aquí 
perquè hi ha un seriós problema de moral que corromp es 
nostre grup.

Veu passiva 3a persona gramatical

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:44 ZACK Oh, no, no, no, no, no. No aniré a Holanda pel portal 
C5.
CAP Ei, Zack, sabies que el president Franklyn Delano 
Roosevelt solia dir...
FDR [Anglès: Només s’ha de tenir por de la mateixa por ]

Veu passiva 3a persona gramatical

FDR [Anglès: Només s’ha de tenir por de la mateixa por.]
ZACK Ah, sí? Doncs jo sempre dic que, si no hi ha cinturó 
de seguretat i no em posen una pel•li, no puig a l’avió.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:41 CLOVER Vos havia dit que podíem aterrar sense que mos 
vessin.
SAM Tens raó: tothom està tan preocupat de no fer tard a 
classe que ni s’han fixat en noltros.

Veu passiva 3a persona gramatical 2 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!

El·lipsi Elisió verbal

Duel Masters L'antiduelista 00:03:37 SHOBU Jo sé que puc guanyar qualsevol.
FLORA Espera!

El·lipsi Elisió verbal
FLORA Espera!
JEROME Tranquil•la; no passis pena, Flora. Mmm.

Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!
SHOBU I REKUTA Eh?
SHOBU Te dic que sí!
FLORA I jo que no.
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes noves som 
més fort que mai. T’ho demostraré! Mimi, George! Necessit 
sa vostra ajuda. Anem a entrenar-mos.

El·lipsi Elisió verbal

La Màscara Convenció del mal 00:01:13 PRETORIUS Ah! Un parell més d’impuntuals. Àlies Tauró i 
Pete, vos present na Gorgonzola, sa deessa malvada des 
formatge.

El·lipsi Elisió verbal

g
PETE Enformatjat de conèixer-te, ha ha ha! Ei!

La Màscara Convenció del Mal 00:01:28 PRETORIUS En Tempesta, senyor des temps. I aquesta 
abelleta ocupada és en Fibló.
TAURÓ Encantador.
PRETORIUS I crec que ja coneixeu la resta des bandarres 
de sa zona.

El·lipsi Elisió verbal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

El·lipsi Elisió verbal 2 entrades

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:06:01 POPPU (SOMNI) DoReMi, deixa de disfressar-te com una 
bruixa! Perds es temps! Ah...
DOREMI Ai... Així no!  Estic tan cansada que m’imagín 
qualsevol cosa És hora de dormir ai Pirica pirilale

El·lipsi Elisió verbal

qualsevol cosa. És hora de dormir, ai... Pirica-pirilale-
cocorida-peperuta-ooo... Ai! No, no som una bruixa batzola. 
De segur que l’aprovaré!

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist abans? 
Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!

El·lipsi Elisió verbal

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

El·lipsi Elisió verbal

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei h h i t? E Sh i Ki t ’

El·lipsi Elisió verbal
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros 
també?
KIRIMARU I on?
SHIMBEI A qualque lloc on hi hagi bon menjar!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a 
rentar tot d’una; si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.
KIRIMARU No passa res, Rantaró; tranquil.

El·lipsi Elisió verbal

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
h i

El·lipsi Elisió verbal 2 entrades

ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... 
sinó en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu 
que tenc es poder de veure es futur a través des somnis.

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I aquest 
renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures malvades. Ja no hi 
podem fer res, es capítol està a punt d’acabar. (...)

El·lipsi Elisió verbal

Duel Masters L'antiduelista 00:01:52 FLORA I exactament, què fas comptes fer?
JEROME Cucs de terra i esperits naturals; sa muntanya els

El·lipsi Elisió verbal
JEROME Cucs de terra i esperits naturals; sa muntanya els 
agafarà. Ses criatures estan acabades. En altres paraules: 
no passaran!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:04 B. RIKA DoReMi, què esperes? Te toca! Has d’aprovar es 
nivell 9 diumenge que ve, així que ja ho saps, a practicar! 
Has de passar es nivell 8, es 7 i tota la resta.
DOREMI Aaai! Si ses fades no tenen classes ni exàmens, 
per què ses bruixes sí? No és just, jo no vull fer exàmens!

El·lipsi Elisió verbal

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria de

El·lipsi Elisió verbal

matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!



La Màscara Convenció del mal 00:01:47 PRETORIUS És possible que arribin un parell més 
d’impuntuals, però podem anar començant. Primer, deixau-
me dir-vos que estic molt content que es temps s’hagi 
aclarit.
TEMPESTA Un plaer. Què vos pensàveu, que aquesta 
tempesta havia desaparegut tota sola?

El·lipsi Elisió verbal

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.
TAURÓ Oh, fantàstic.

El·lipsi Elisió verbal

La Màscara Convenció del Mal 00:02:50 TAURÓ Eh, qui és aquest esquifit, Pretorius?
PRETORIUS Li diuen Neumann i l’he convidat avui aquí

El·lipsi Elisió verbal
PRETORIUS Li diuen Neumann, i l’he convidat avui aquí 
perquè hi ha un seriós problema de moral que corromp es 
nostre grup.
GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
DR. NEUMANN Sí, ja ho veig. Tots sofriu un cas clàssic 
d’això que jo anomén “mascarofòbia”, o una certa cara 
verda que no en fa cap de bona.

El·lipsi Elisió verbal

L Mà C ió d l M l 00 04 12 MÀSCARA (NEUMANN) V j i li d i El li i Eli ió b lLa Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat i no puc 
xerrar en veu alta.
TAURÓ Calla, Pete, i comença a xerrar!

El·lipsi Elisió verbal

On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:13 CAP El que passa, Zack, és que na Carmen Sandiego ha 
robat els ulls d’un quadre famós d’en Van Gogh, a una 
exposició especial a Amsterdam.
IVY Per què només es ulls quan hauria pogut robar tot el 
quadre?
CAP Això és el que tu i aquest petit geni heu d’esbrinar.

El·lipsi Elisió verbal

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, 
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!

El·lipsi Elisió verbal

com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa 
seguretat de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?

El·lipsi Elisió verbal 2 entrades

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:05:11 MANDY Enrere, calb! Duc manicura i sé com utilitzar-la!
JERRY Tenaç...
MANDY M’hauries de vore després d’una pedicura.
JERRY ...i a més a més, molta agudesa. Vols ser part de 
s’equip?

El·lipsi Elisió verbal

Duel Masters L'antiduelista 00:00:39 FLORA Oh, mumpare.
REKUTA No passis pena. Estic segur que ton pare està 
bé. És molt fort.

El·lipsi Elisió de connectors

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I aquest 
renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures malvades. Ja no hi 
podem fer res, es capítol està a punt d’acabar. Saps què 
vol dir, això?
SHOBU És un final intrigant.

El·lipsi Elisió de connectors 2 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:02:37 JEROME T’ha passat mai pes cap ser guardià de portes?
GEORGE Alto, vell! Ella va amb mi. Per mi que això 

El·lipsi Elisió de connectors
q

impedirà que entrin aquí.
JEROME Només per ara. Quan aquests sers comencen, 
no aturen. I a qui dius vell, al•lot panda?

Duel Masters L'antiduelista 00:03:02 SHOBU No passis pena, Flora. El traurem.
REKUTA No sé com ho farem això, Shobu. Encara no 
hem trobat sa manera d’entrar en es Món de ses 
Criatures per rescatar-lo.

El·lipsi Elisió de connectors

Duel Masters L'antiduelista 00:04:24 JEROME Saps una cosa?
FLORA Eh? 
JEROME No has de passar gens de pena per ton pare, 
Flora. És un gran duelista, me va substituir quan vaig 
ser fora una temporada.

El·lipsi Elisió de connectors 2 entrades

Duel Masters L'antiduelista 00:05:23 (FLASHBACK) FAUNA Si no pots parar atenció, sempre 
seràs mediocre.
JEROME (OFF)  Tot i que no va encertar sa manera de fer-
ho.
FAUNA No te retiris! Així mai guanyaràs. (FI 
FLASHBACK)

El·lipsi Elisió de connectors

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a bruixes 
i estic nirviosa.
AIKO És normal estar nirviosa! Quasi ningú fa exàmens 
per a bruixes.

El·lipsi Elisió de connectors

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:09 DOREMI Jo necessit més bolletes màgiques per seguir 
practicant.
B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a més és sa 

El·lipsi Elisió de connectors

B. RIKA Sempre està igual, aquesta, aiiii... I a més és sa 
més important de ses tres, ha d’aprovar aquest nivell 
sigui com sigui. És s’única que me pot retornar an es 
meu estat normal; quina creu que m’ha tocat...

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:24 DOREMI És clar, seria una vergonya suspendre, eh? Idò ja 
ho saps, per això m’has d’ajudar... ai!
B. RIKA És impossible no aprovar! Ningú suspèn es 
nivell 9.

El·lipsi Elisió de connectors

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:03:37 B. RIKA Eh? No me fii de tu, així que hauré de donar-te 
més bolletes màgiques. De tu depèn es meu futur.
DOREMI Ei! Que bé!

El·lipsi Elisió de connectors



La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho tenc 
del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens clar, 
jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, 
de segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

El·lipsi Elisió de connectors

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:06:01 POPPU (SOMNI) DoReMi, deixa de disfressar-te com 
una bruixa! Perds es temps! Ah...

El·lipsi Elisió de connectors

La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa

El·lipsi Elisió de connectors

d’aquesta empresa.
TAURÓ Oh, fantàstic.

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares 
mos varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!

El·lipsi Elisió de connectors

La Màscara Convenció del Mal 00:04:40 (FLASHBACK) PETE Ablaniu aquell bergant! Ho 
arruïnarà tot!
MÀSCARA (PATINADOR) [Alemany: Guten Taaag!] Fa bon 
dia per patinar, no és ver?

El·lipsi Elisió de connectors

La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!

El·lipsi Elisió de connectors
cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist abans? 
Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos 
podrien guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu 
que tenc es poder de veure es futur a través des 
somnis.

El·lipsi Elisió de connectors 2 entrades

Legió de superhero En es teus somnis 00:03:59 BRAINY Ehem. Per fer front a sa creixent activitat des 
Cercle Obscur, estam estudiant es somnis de na Dream 
Girl per intentar tenir avantatge. S’ordinador, ahir a la nit, va

El·lipsi Elisió de connectors

Girl per intentar tenir avantatge. S ordinador, ahir a la nit, va 
gravar aquest vídeo.
STAR BOY Sabeu que es seus poders sempre han 
funcionat. Això que hem vist, passarà.

Legió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb ella, 
però tal vegada podries afluixar sa corda. Gràcies a ella 
no han aconseguit endur-se es penetat.
L. LAD I també li hem de donar ses gràcies pes detonadors 
que s’han enduit.

El·lipsi Elisió de connectors

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:19 IVY Gràcies per haver-me escollit. Tenc assumptes 
pendents amb aquesta Carmen Sandiego.
CAP I encara hi ha més! El jugador et dóna un company, 
amiga.

El·lipsi Elisió de connectors

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:53 IVY I ZACK Aaaah!
ZACK Odii aquesta part! Aaah! Ah, el portal C5 ha tornat 
a fallar! Està clar que això no és el museu.

El·lipsi Elisió de connectors

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:01:54 (ESCOLA)
KIRIMARU Ei, ho heu vist? En Shoso i en Kisanta se’n van.
SHIMBEI Ah, sí? I on és, que van?
RANTARÓ A veure!
SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros 
també?

El·lipsi Elisió de connectors

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix 
lloc que sa darrera vegada!

El·lipsi Elisió de connectors

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:52 MANDY D’acord, raretes, estau ficades en qualque cosa, El·lipsi Elisió de connectorsy
perquè no hi ha material al món que aguanti una caiguda 
com aquesta!
ALEX ...Excepte aquesta nova microfibra de París. Totes 
ses botigues de moda la tenen!
CLOVER Hauries d’actualitzar es teu armari, Mandy. No 
volem arribar tard a classe. Mos veim!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:13 SAM Mos ha vengut just! D’ara endavant, fora 
paracaigudisme; m’és ben igual si feim tard!

El·lipsi Elisió de connectors

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:39 SAM Jerry, no mos podem ocupar d’una altra missió, 
ara; hem d’estudiar per a s’avaluació!
JERRY Me sap greu, al•lotes, però han desaparegut 
estudiants universitaris en el nord-oest canadenc.
CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d’investigar llocs 
perillosos.

El·lipsi Elisió de connectors 2 entrades

p

Duel Masters L'antiduelista 00:05:00  (FLASHBACK) FLORA Què he de fer? Molt bé, Cocolupia, 
faré un poquet de mal.
FAUNA No! 
FLORA Oh!

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s’examen l’heu de fer en es Món de ses 
Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!

El·lipsi Presència de marcadors discursius 3 entrades

La Màscara Convenció del mal 00:02:25 PRETORIUS No sé... com així, tenc sa impressió que no 
vos ha entusiasmat sa meva idea...
FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una petita 
pedra enmig des camí

El·lipsi Presència de marcadors discursius

pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats, eh? No és ver?

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!

El·lipsi Presència de marcadors discursius 2 entrades

La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé, tu mateix. 
PETE Ho faria, però és que, estic com escanyat i no puc 
xerrar en veu alta.

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La Màscara Convenció del Mal 00:06:13 GORGONZOLA Bé, ja que tots són uns bledes, continuaré El·lipsi Presència de marcadors discursiusGO GO O , j q ,
jo. M’acabaven d’alliberar de sa meva tomba, i vaig decidir 
donar a Edge City una formatjada que no oblidaria mai.

p



La Màscara Convenció del mal 00:06:48 PERIODISTA Som en directe des del pont d’Edge City, que 
acaba de ser convertit en formatge per la criatura que es fa 
anomenar Gorgonzola. Ara presenciam la força més 
poderosa i destructiva que Edge City... eh?
MÀSCARA Ei! Me pensava que jo era es plat fort de sa 
ciutat.
PERIODISTA Idò ja no. Na Gorgonzola és molt més 
poderosa que tu!

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La Màscara Convenció del mal 00:14:35 TEMPESTA Finalment, sa ciutat tremola davant es terrible 
poder d’en Tempesta! Idò esperau que sentin sa previsió 
de demà. Serà mortalment fora de temporada!

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs, jovenet, però res 
de ball, no.
MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, amic 

El·lipsi Presència de marcadors discursius

MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, amic 
capitalista. 

La Màscara Convenció del Mal 00:18:45 MÀSCARA (PSICOANALISTA) Saps quin és es teu 
problema, company de bon temps? Ets beneit retentiu. Ho 
veus? Molt millor, no és ver? (...)
TAURÓ I PETE Ah! Ah!
MÀSCARA (PSICOANALISTA) Oh! I tu, amiga meva, 
sofreixes al•lucinacions formatgeres, per açò sents com si 
tot es pes del món caigués damunt ses teves espatlles, no 
tenc raó? Bé, ara sí! Ah! 

El·lipsi Presència de marcadors discursius 2 entrades

La Màscara Convenció del mal 00:13:33 TEMPESTA Ja t’està bé, nin-abella?
FIBLÓ Vés, au venga, comença, no passis pena.

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La Màscara Convenció del mal 00:12:47 MÀSCARA (NEUMANN) Oh, molt bé, molt bé. Aquest és un 
comportament sa i adequat. Esteis entrant en contacte amb 

El·lipsi Presència de marcadors discursius
comportament sa i adequat. Esteis entrant en contacte amb 
sa vostra ràbia.
TEMPESTA Ah, sí? Idò entrau en contacte amb això! 
TOTS Aaah!

Legió de superhero En es teus somnis 00:04:10 STAR BOY Sabeu que es seus poders sempre han 
funcionat. Això que hem vist, passarà.
BRAINY A no ser que evitem que això acabi ocorrent.
TIMBERWOLF Idò assegurem-nos que aquest somni no se 
fa realitat.

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Legió de superhero En es teus somnis 00:06:06 ONTIRR Ja mos veurem, Legió. Escolta’m, Grullug, sabien 
tots es nostres moviments abans que els féssim. Entre 
noltros hi ha un espia. Ah!
GRULLUG Vaig triar jo mateix tots i cadascun des 
membres des Cercle Obscur, Ontirr. Si tenim un espia vol 
dir que me vaig equivocar. (...)

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Legió de superhero En es teus somnis 00:07:22 L. LAD No mos confiem tant. No mos podem fiar 
completament des seus somnis, perquè no han evitat que 
s’enduguessin es detonadors. Ni tampoc fiar-mos d’ella.
(...)
BRAINY Ja sabem quin era es seu passat abans d’unir-se 
a sa Legió, però vam donar-li una oportunitat perquè 
demostràs què sabia fer.

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Legió de superhero En es teus somnis 00:13:11 (SOMNI) D. GIRL Mai trairia sa Legió.
L. LAD Idò, si ets innocent, per què cors?  
D. GIRL Perquè tots estau convençuts que som culpable! 
(FI SOMNI)

El·lipsi Presència de marcadors discursius

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:03 IVY Saps què, CAP? El portal C5 no sempre ens deixa 
exactament al lloc programat.
CAP D d d Té l tit d f t

El·lipsi Presència de marcadors discursius

CAP Doncs, demandau-me. Té alguns petits defectes, 
però la part positiva és que, mentre vosaltres viatjau, el 
jugador pot cercar informació que us ajudarà a resoldre el 
cas. Au, venga, partiu d’una vegada!

On és na Carmen SEl somriure robat 00:18:08 IVY No ens podem enfrontar els dos tots sols amb tots 
aquests sequaços, però amb aquest retolador i aquelles 
ratapinyades els podrem sorprendre.
ZACK Com poden ajudar-nos aquelles ratapinyades?
IVY Són criatures nocturnes.
ZACK I la llum no és el seu fort, no és ver?
IVY Exacte!

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:28 RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé he d’anar a un lloc molt important Sí és que jo ara he

El·lipsi Presència de marcadors discursius 2 entrades

bé, he d anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa seguretat 
de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar.
MANDY Idò sou com espies...

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:12:35 CLOVER Ah! Qualcú necessita un purificador d’aigua.
MANDY No! És espresso... torrat lentament. Bons grans 

El·lipsi Presència de marcadors discursius
p g

per a filtre de con. Però s’haurien de repensar.
ALEX Idò na Sam deu haver pres un bany de cafè, i així és 
com se va afectar sa seva arracada.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:16:52 CLOVER Ses idees són benvingudes, Mandy, col•labora un 
poc!
MANDY Bé, una loció aturarà sa irritació, però no me la puc 
aplicar ara de fermada!

El·lipsi Presència de marcadors discursius

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:18:15 MANDY Grrr! Molt bé! Jo me’n vaig d’aquí!
ALEX Eh? Això no duu a sa claveguera?
CLOVER Pareix apropiat.

El·lipsi Presència de marcadors discursius

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:09:20 POPPU Podria xerrar durant hores de com és de beneita sa 
meva germana, però tenc pressa. Així que adéu!
DOREMI (AIKO) Aquesta pateca He tudat una bolleta

El·lipsi Enunciats incomplets

DOREMI (AIKO) Aquesta pateca...  He tudat una bolleta 
màgica per culpa seva! I encara no control sa granera. Ai! 
És millor que vagi a peu.

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:11:19 DOREMI Aquesta nina... Ai, per què me n’amag? Per 
ventura m’hauria de convertir en ca (Inintel•ligible.) per 
seguir-la. Com que som bruixa, puc fer aquestes coses.
POPPU Aquí tenim es pastís!
DOREMI Ni parlar-ne! M’hi neg. No vull malgastar cap 
bolleta més per ella.

El·lipsi Enunciats incomplets

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:15:48 PARE I hi pogueres anar tota sola? Sí que has crescut!
POPPU És clar que sí!
DOREMI Que és, de prepotent! Amb tots es problemes 
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DOREMI Que és, de prepotent! Amb tots es problemes 
que m’ha donat...



La Màscara Convenció del Mal 00:12:02 BOB Uh, aquell neandertal curtot... aquella vegada se va 
sortir amb sa seva, però l’ablaniré... qualque dia!
PRETORIUS M’atreviria a dir que tots acabarem com en 
Bob qualque dia.

El·lipsi Enunciats incomplets

La Màscara Convenció del Mal 00:13:33 MÀSCARA (NEUMANN) Felicitats, senyor Tempesta. 
Realment heu entrat en contacte amb so vostro nin interior. 
Jau, una piruleta. I ara, com així no mos contau sa vostra 
experiència amb sa Màscara?
TOTS Sí, venga! Venga! Sí.
GORGONZOLA Supós que no tornarà a...
TEMPESTA Ja t’està bé, nin-abella?

El·lipsi Enunciats incomplets

La Màscara Convenció del mal 00:19:29 BOB Tu me pertanys!
MÀSCARA I tu te’n pots anar...! Ja saps a on.
BOB Ah!

El·lipsi Enunciats incomplets

La Màscara Convenció del mal 00:19:38 CAP DE PRETORIUS Grapeix-lo!
MÀSCARA No m’has tocat! Ep! Ni t’has acostat! Ets tan 
ridícul... Darrere teu, company. 
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:13:57 IVY La Mona Lisa té un dels somriures més famosos de la 
història. Ha! Va darrere la Mona Lisa! Zack, ets un geni!
ZACK Sí, sí, què hi farem. Si sapigués on es troba la 
Mona Lisa... Jugador!

El·lipsi Enunciats incomplets

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:11:45 SR. DIRECTOR Quan pens que vos havia duit uns 
pastissets per agrair-vos que m’haguéssiu convidat...
HIOGO III M’encanten es pastissets!
SR. DIRECTOR No vos els donaré! Mos els menjarem en 
Hem Hem i jo.

El·lipsi Enunciats incomplets

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:01:52 CLOVER i SAM Mandy!
MANDY N’estau segures? Sí, és es meu nom; no el gasteu.
CLOVER Preferiria no utilitzar-lo, però com que sempre estàs 
enmig...

El·lipsi Enunciats incomplets

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:10:02 ALEX Escolta, Mandy, sa nostra millor amiga ha 
desaparegut, i si no mos ajudes a trobar-la, agafaré tota sa 
teva roba de disseny i la rentaré amb aigua calenta!
(...)
MANDY Grr… Saam, on ets? Saam!
CLOVER I ALEX Shh!
MANDY Ajuda, no ajudis... decidiu-vos, nines, què he de 
fer?

El·lipsi Enunciats incomplets

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:08 MANDY Aaaah! El·lipsi Enunciats incompletsTotally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:08 MANDY Aaaah!
DOLENT 1 No voldràs deixar ses teues amigues per 
sempre, o sí? Eh…
MANDY No són tan amigues...

El·lipsi Enunciats incomplets

Duel Masters L'antiduelista 00:00:45 SHOBU Què passa? Què li ha passat a en Fauna? I 
aquest renou, què és?
GEORGE Res de bo. Un exèrcit de criatures malvades.
SHOBU Què?
GEORGE He dit: un exèrcit de criatures malvades. Ja no 
hi podem fer res, es capítol està a punt d’acabar. Saps què 
vol dir, això?
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Duel Masters L'antiduelista 00:03:14 SHOBU Rellamps! Si hagués arribat aquí abans hauria 
pogut ajudar sa gent que és darrere tot això!
FLORA Impossible!
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O p
SHOBU I REKUTA Eh?
SHOBU Te dic que sí!
FLORA I jo que no.
SHOBU T’he dit que sí! Amb ses meves cartes noves som 
més fort que mai. T’ho demostraré! (...)

Duel Masters L'antiduelista 00:04:24 JEROME Saps una cosa?
FLORA Eh? 
JEROME No has de passar gens de pena per ton pare, 
Flora. És un gran duelista, me va substituir quan vaig ser 
fora una temporada.
FLORA De ver que te va substituir?
JEROME Me fan oi es duels.
FLORA Oh, te fan oi es duels?
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:33 B RIKA Bé idò s’examen l’heu de fer en es Món de ses Grau de redundància Repeticions i addicionsLa màgica DoReMi Hem d aprovar es nive 00:02:33 B. RIKA Bé, idò, s examen l heu de fer en es Món de ses 
Bruixes.
DOREMI Ah! Hem d’anar an es Món de ses Bruixes?
B. RIKA Eh, tu, que no mos n’anam de festa!
DOREMI Ja!
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:02:53 HAZUKI És es primer pic que faig un examen per a 
bruixes i estic nirviosa.
AIKO És normal estar nirviosa! Quasi ningú fa exàmens 
per a bruixes.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:17 B. RIKA Aquesta nina no pensa en altra cosa, jo no ho 
tenc del tot clar... Sincerament, DoReMi, no ho tenc gens 
clar, jo, que aprovis.
DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és 
fàcil! Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
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fàcil! Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:04:23 DOREMI Confia en mi, però i tu ho has dit, és fàcil, és fàcil! 
Ai! Només un 3 en matemàtiques, ai! Bé, ses 
matemàtiques no tenen res a veure amb sa bruixeria, de 
segur que aprovaré s’examen, no pot ser tan difícil!
(CASA DOREMI)
POPPU DoReMi, què és que no és tan difícil? Quina 
vergonya! Però, i només has tret un 3?
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La Màscara Convenció del mal 00:02:32 FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una 
petita pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats, eh? No és ver?
PETE Espantats? A qui li dius espantats? Només és 
que sempre mos guanya És depriment
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que... sempre mos guanya. És depriment...

La Màscara Convenció del mal 00:03:18 TEMPESTA Escoltau, no en teniu ni idea! Callau d’una 
vegada! Només saben xerrar de com es nostros pares mos 
varen desgraciar sa vida; de tota aquesta hostilitat 
reprimida que duim dedins! Bé, idò jo no en tenc gens, 
d’hostilitat reprimida!
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La Màscara Convenció del Mal 00:03:07 GORGONZOLA I qui és? Qualque tipus d’animador?
MÀSCARA (NEUMANN) De fet, som psiquiatra.
FIBLÓ Fuig d’aquí!
PETE No volem cap obricervells pudent per aquí, fuig!
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Legió de superhero En es teus somnis 00:00:49 (SOMNI) ANDROIDS GUARDIANS Alerta: intrús. Alerta: 
intrús.
ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, aquest 
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ONTIRR Líquid penetat. En ses mans equivocades, aquest 
explosiu pot causar una tragèdia de grans proporcions. 
Esper que ses meves valguin.



Legió de superhero En es teus somnis 00:03:29 TIMBERWOLF D’acord, Brainy, te prestam atenció: per què 
no mos dius què acabam de veure? Està clar que això no 
ha passat mai.
L. LAD Ni passarà! Aquests bergants només mos podrien 
guanyar en somnis!
D. GIRL Però no en es seus somnis, Lightning Lad... sinó 
en es meus. Jo m’ho prendria seriosament. Ja sabeu que 
tenc es poder de veure es futur a través des somnis.
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Legió de superhero En es teus somnis 00:05:47 TIMBERWOLF Ja sé que mai t’has duit gaire bé amb ella, 
però tal vegada podries afluixar sa corda. Gràcies a ella no 
han aconseguit endur-se es penetat.
L. LAD I també li hem de donar ses gràcies pes 
detonadors que s’han enduit.
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l’última cosa que necessit és... en Zack? El meu Grau de redundància Repeticions i addicions 2 entradesOn és na Carmen SEl somriure robat 00:03:56 IVY CAP, l última cosa que necessit és... en Zack? El meu 
germà Zack?
ZACK Ei, Ivy! També duràs aquest cas amb mi?
IVY T’equivoques: tu treballaràs amb mi en aquest cas, 
germanet.
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:04:10 ZACK Ei, súper CAP, què passa?
CAP El que passa, Zack, és que na Carmen Sandiego ha 
robat els ulls d’un quadre famós d’en Van Gogh, a una 
exposició especial a Amsterdam.

Grau de redundància Repeticions i addicions

On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, anomenats 
de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. Els Països 
Baixos o Holanda podeu dir los com volgueu són
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Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, són 
coneguts pels esclops, els tulipans i els famosos molins de 
vent. A més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com 
una coca. Si voleu construir-vos una pista de bitlles, aquest 
és el lloc ideal. Propera aturada: Amsterdam.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:31 HIOGO III Rantaró, Kirimaru, Shimbei, com va tot, nins?
SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! 
Estau convidats a sa inauguració. Serà en es mateix lloc 
que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
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RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa 
inauguració li duguem una arengada!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:24 RANTARÓ Noltros devem ser es seus convidats 
especials. No és vere?
KIRIMARU Si som es seus convidats especials... 
Tendrem regals! Quina sort!
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.
SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU  Li durem allò que hem fet a sa classe del 
professor Hansuke.
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:03:48 CLOVER Estudiar pot esperar! Hem d’investigar llocs Grau de redundància Repeticions i addicions
perillosos.
GLADYS Compilant llista de llocs perillosos en un radi de 
tres milles de ses desaparicions.

Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:04:53 JERRY Impressionant! Ningú havia traspassat sa seguretat 
de sa WOOHP abans.
MANDY Sa WOOHP? Què és això? Un club de rarots?
JERRY És s’Organització Mundial per a sa Protecció 
Humana. Cuidam sa seguretat mundial. Secretament, és 
clar.
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:02:31 HIOGO III Rantaró, Kirimaru, Shimbei, com va tot, nins?
SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!

Grau de redundància Anacolut

Duel Masters L'antiduelista 00:09:04 REKUTA I per què penses que ha perdut, en Shobu? Grau de redundància Dubitacions, vacil·lacions i titubejos 2 entradesp q p q p
SHOBU Venga, xerra!
FLORA Sa raó és...
MIMI Sí? Continua!
FLORA Bé, idò, és...
SHOBU Ho diràs abans d’acabar s’episodi?
FLORA Sa raó és es teu atac Ràpid!

j

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:12:31 POPPU Que me podríeu vendre es pastís de mongetes 
només per mil iens?
(...)
DEPENDENTA Eh... veig que ta mare no sabia que es 
preus havien pujat. Per aquesta vegada no passa res, però 
avisa-la.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:16:11 B. RIKA Vaja, pareix que has usat moltes bolletes. Deus 
haver practicat molt. Estic contenta, per un pic has complit 
amb sos teus deures
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amb sos teus deures.
DOREMI Ja ho sé, però és que...
B. RIKA Mmm? Què passa?
DOREMI Que ja he acabat totes ses bolletes!

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:17:59 B. RIKA Eh, Matamata!
MATAMATA Ooh! Oh… oh… oh… Ah, benvingudes!
AIKO Idò sí que estan a sa lluna.
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La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive00:18:32 MOTA Bé, d’acord, idò si és així, haurem de...
AIKO Venga, ràpid!
MOTA ...vull pastissos quadrats.
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La Màscara Convenció del mal 00:02:04 PRETORIUS M’he adonat que allò que aquesta ciutat 
necessita és una consolidació des... poder: un consell 
criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
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criminal, si vos ho estimau més. Tots noltros feim feina 
plegats pes mal comú; imaginau-vos ses possibilitats 
d’aquesta empresa.

La Màscara Convenció del mal 00:02:25 PRETORIUS No sé... com així, tenc sa impressió que no 
vos ha entusiasmat sa meva idea...
FIBLÓ Només hi ha un petit problema, Pretorius, una petita 
pedra enmig des camí.
PRETORIUS Ah, sí: sa Màscara. Vos té a tots ben 
espantats, eh? No és ver?
PETE Espantats? A qui li dius espantats? Només és que... 
sempre mos guanya. És depriment...
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La Màscara Convenció del Mal 00:04:12 MÀSCARA (NEUMANN) Vejam, a qui li agradaria 
començar? Bé, tu mateix. 
(...)
PETE E-pe-senyor-ves... fa un parell de mesos, jo, es 
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Tauró i es al•lots érem enmig d’una petita situació de petit 
robament en es nou centre Mega, i... eh...



La Màscara Convenció del Mal 00:05:08 (FLASHBACK) PETE Tauró! Ah! Aquest... aquest al•lot de 
cara verda ve cap a mi!
TAURÓ Segur? Com es ca monstruós que has vist abans? 
Vés a cercar es al•lots! S’helicòpter és aquí!
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La Màscara Convenció del Mal 00:09:17 PRETORIUS En Bob ha hagut de venir de molt enfora...
PETE Ah, sí? I se pot saber d’on has vengut?
BOB D’un lloc molt calent, llumenera, ben cap al sud...
PETE Eh... Flo-Flo-Florida?
BOB Més calent! T’hi podria dur si volguessis; només 
hauries de firmar aquest contracte...
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:04 DTRA. MUSEU Tal vegada volia els ulls perquè són els 
més expressius de tots els que va pintar Van Gogh. Era 
un...
CAP Un pintor molt enèrgic! Emprava colors forts i
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CAP ...Un pintor molt enèrgic! Emprava colors forts i 
pinzellades violentes, fins i tot havia arribat a esquinçar el 
quadre mentre pintava. Ei... ei... Vin... Vinny... Vinster... 
Vimeister, pren-te un descafeïnat, que em poses nerviós!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.
SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU  Li durem allò que hem fet a sa classe del 
professor Hansuke.
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:38 P. DENZO Què hi feis, valtros aquí?
RANTARÓ Professor Denzo!
KIRIMARU Bé, noltros, és que....
RANTARÓ I vós, professor Denzo, què hi feis?
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P. DENZO Eh, jo? Bé, jo ara he d’anar... he d’anar... i per 
què vos he de donar explicacions, a valtros?
RANTARÓ Que és un secret, professor Denzo?
P. DENZO Perdonau, però fris molt!

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara?
KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem d’investigar... Sí, 
xerràvem d’investigar!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?
KIRIMARU I ara què li dic? (...)
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, 
professor Hansuke?
P HANSUKE E h j ? J ? M’h d i? Bé h
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P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... 
bé, he d’anar a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he 
d’anar a un lloc que... bé, vos interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:11:38 KIRIMARU Què és per a vós un secret, eh?
S. HIOGO III Ah, hola, Kirimaru, Rantaró, Shimbei! Eh...
S. DIRECTOR Quan pens que vos havia duit uns pastissets 
per agrair-vos que m’haguéssiu convidat...
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Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:12:43 RANTARÓ S’ha transformat en una bolla de fang gegant!
SHIMBEI Pareix un brioix gegant! Me’l menjaré, que bo!
RANTARÓ Shimbei, què fas?
SHIMBEI Però...
Kirimaru Atura’t, no t’ho pots menjar, això!
SHIMBEI Però...
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SHIMBEI Però...

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo no, i ara! 
No ho som, no, no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. No el deveu 
conéixer, no és ver, senyor, eh?
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Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:22:49 SHIMBEI Això és tot?
PARE SHIMBEI No, no és tot!
SHIMBEI Ah.
S. HIOGO III Au, venga, entregueu-los tots!
GUAN TAN MEN Ai! És que...
RANTARÓ Senyor Hiogo, l’heu fet plorar!
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:02:00 MANDY Me voleu dir, perdedores, què passa amb aquesta 
entrada secreta a s’institut tan estranya i patètica?
SAM Eh... xerres des club de caiguda lliure? No és secret, 
tothom hi pot entrar.
MANDY Ah, sí? On m’he d’apuntar?
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:15:16 ALEX Tu! Sabia que eres darrere aquest pla malèvol per fer 
es estudiants cavar... grans de cafè i... i què fas, 
exactament?
DOLENT 1 Inundaré el món amb es meu cafè hipnotitzador 
i faré que tothom s’hi enganxi per sempre.
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Totally Spies Sa cafeteria malèvola 00:17:53 SAM Clover? Alex? Què… feis aquí? Què faig jo, aquí?
MANDY Ah! 
SAM Què fa ella aquí?
CLOVER Espera un segon ara te’n recordaràs
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CLOVER Espera un segon, ara te’n recordaràs.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:03:32 CAP Ivy, Ivy, Ivy... però necessites que t’ajudin, encara que 
no ho vulguis! I un company t’anirà molt bé. Imagina’t que 
en Wilbur no hagués tengut n’Orville.
IVY Llavors, els germans Wright no haurien inventat mai el 
primer avió. Ho sé, però...
CAP I creus que... a terra!
IVY Ah!
CAP ...Creus que en Lewis hauria pogut acabar 
l’expedició pels Estats Units si no hagués tengut al seu 
costat en Clark fent-li la guitza tota l’estona?
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On és na Carmen SEl somriure robat 00:05:19 CAP Tecnologia, quin gran invent! I ara els enviarem des 
de San Francisco a Amsterdam. Escoltau-me bé, joves 
detectius: ara que estau a dins del portal C5 us dirigiu cap 

Grau de redundància Parèntesis associatius 3 entrades

detect us a a que estau a d s de po ta C5 us d g u cap
al nord d’Europa, destinació els Països Baixos, anomenats 
de vegades Holanda i d’altres Països Baixos. Els Països 
Baixos o Holanda, podeu dir-los com volgueu, són 
coneguts pels esclops, els tulipans i els famosos molins de 
vent. A més aquest lloc és tan pla, tan pla, tan pla com 
una coca. Si voleu construir-vos una pista de bitlles, 
aquest és el lloc ideal. Propera aturada: Amsterdam.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:04 DTRA. MUSEU Tal vegada volia els ulls perquè són els 
més expressius de tots els que va pintar Van Gogh. Era 
un...
CAP ...Un pintor molt enèrgic! Emprava colors forts i 
pinzellades violentes, fins i tot havia arribat a esquinçar el 
quadre mentre pintava. Ei... ei... Vin... Vinny... Vinster... 
Vimeister, pren-te un descafeïnat, que em poses

Grau de redundància Parèntesis associatius

Vimeister, pren-te un descafeïnat, que em poses 
nerviós!



On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:21 CAP Van tardar catorze anys a esculpir les cares de  
Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Flipareu, 
esportistes! Abraham Lincoln va ser un dels presidents 
més alts, però aquesta estàtua de pedra té devuit 
metres d’alçada! És nou pics més alta que un jugador 
de bàsquet de dos metres.

Grau de redundància Parèntesis associatius

On és na Carmen SEl somriure robat 00:10:32 CAP No us assegueu, joves detectius, perquè hi ha només 
un bot des d’Holanda fins a Egipte. Ah, Egipte! Terra de 
deserts, del riu Nil, de les grans piràmides i de la increïble 
Esfinx! Aquest moixet de vint metres d’alçada i 
cinquanta-set metres de llargada podria vomitar una 
bola de pèl que arrassàs la capital d’Egipte, El Caire, 
que és a uns catorze quilòmetres. Això, si pogués 
superar la gran piràmide, que es troba al costat.

Grau de redundància Parèntesis associatius

On és na Carmen SEl somriure robat 00:17:05 ZACK Jugador, pots ampliar els dibuixos de la cova?
C. S. Ara m’he apoderat de les millors parts dels millors 
quadres del món i els he unit.
CAP Flipau! Aquestes pintures es varen pintar a les parets 
de la cova fa dotze mil anys, i el nin que les va pintar 
encara està castigat.

Grau de redundància Parèntesis associatius

Duel Masters L'antiduelista 00:11:24 REKUTA Shobu!
SHOBU Com m’ha pogut passar això? Com he pogut perdre?
VEU (OFF) Deixa-ho fer, fill d’en Kirifuda!
SHOBU He tornat a perdre es meu coratge. No! M’ha costat molt 
d’ esforç tornar-lo a recuperar.

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

La Màscara Convenció del Mal 00:18:10 PRETORIUS Perdonau, havia dit que no me passassin cap 
cridada. Digau?
NEUMANN Som es doctor Neumann. Hi ha molt de trànsit,

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

NEUMANN Som es doctor Neumann. Hi ha molt de trànsit, 
però provaré d’arribar tan aviat com pugui.

La Màscara Convenció del Mal 00:11:12 (FLASHBACK) BOB Veig molts de trucs, jovenet, però res 
de ball, no.
MÀSCARA (RUS) Idò para atenció, per favor, amic 
capitalista. 

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a 
punt d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Rantaró, l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:06:09 KIRIMARU Fes via! Regals, regals, la la la la la! Regals, 
regals, la la la la la!
SHIMBEI Ah! Tenc moltíssima de gana!
KIRIMARU Eh? Però ara no mos podem aturar!
RANTARÓ Shimbei, tenim molta de pressa!

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant 2 entrades

Rantaró l'al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:07:00 RANTARÓ El senyor director i en Hem Hem! Tria dialectal Preposició de darrrere bastant molt poc tantRantaró, l al·lot ninjaSa carta del senyor H 00:07:00 RANTARÓ El senyor director i en Hem Hem!
(...)
KIRIMARU Pareix que tenen molta de pressa. On deuen 
anar?

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:17:35 (FLASHBACK) PARE SHIMBEI I per què me voleu fer un 
descompte tan bo, eh?
GUAN TAN MEN Ah, bé, si vós no el voleu, hi ha molta de 
gent interessada.
PARE SHIMBEI Esperau, esperau!

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:21:34 GUAN TAN MEN Mmm. Ai! Quina mala temporada! I 
encara no tenc feina. Oh, pirates! Què deuen fer?
HIOGO III Aaah, aviat el tendré acabat! Quina alegria! 
Quina alegria!
GUAN TAN MEN Un vaixell nou?

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

HIOGO III Quan l’hagi acabat convidaré sa gent de s’escola 
i me duran molts de regals.

Rantaró, l'al·lot ninjaSa marca 00:21:58 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Ja ho sé! Si pogués 
vendre aquest vaixell guanyaria molts de doblers. Però 
vestit així no me creuran. Valdrà més que me vestesqui 
amb so vestit de mercader. (FI FLASHBACK)

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Rantaró, l'al·lot ninjaÉs mumpare! 00:11:02 S. HIOGO III Bé, supòs que es convidats ja deuen estar per 
arribar! Fris de veure què me deuen haver duit. Ai, que estic 
de content, que estic de content! Tendré moltíssims de 
regals. Quina alegria!

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

La màgica DoReMi Hem d'aprovar es nive 00:06:44 MARE Estàs ben segura d’allò que has de fer?
POPPU Per descomptat que sí! Jo sé es camí de ca sa 
padrina de memòria, ho aconseguiré.
MARE Però Poppu, també agafaràs es tren?
POPPU És clar! Ja ho hem fet molts de pics

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

POPPU És clar! Ja ho hem fet molts de pics.

On és na Carmen SEl somriure robat 00:08:21 ZACK Van Gogh no va ser aquell que va acabar tocat del 
bolet i es va tallar l’orella?
DTORA. MUSEU Pobre Vincent! Va ser un home amb 
molts de problemes: va viure sempre en la pobresa i en la 
soledat i del centenar de quadres que va pintar, només en 
va vendre un en vida. (...)

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

Duel Masters L'antiduelista 00:14:40 FLORA En realitat, mai ho he pogut comprovar perquè no 
he tornat a jugar amb ningú mai més.
GEORGE Mmpf... Per això te pensaves que eres una 
duelista de segona! Ho ho, això és ben bo! Que em pix de 
ses rialles! Ui, massa tard.
FLORA Bah! Quin oi que fa! Com és que un personatge 
com ell ha durat a sa sèrie tant de  temps?

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

com ell ha durat a sa sèrie tant de  temps?

La Màscara Convenció del mal 00:07:44  (FLASHBACK) MÀSCARA (PSICOANALISTA) Ah, no, no, 
no, no. T’has d’estirar aquí o si no, sa teràpia no funcionarà. 
Vejam, quant de temps fa que tens aquesta obsessió de 
convertir ses coses en... formatge?

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant

On és na Carmen SEl somriure robat 00:16:01 IVY “Ens farem passar per estàtues, no ens veuran”. En 
què pensaves, cap de suro?
(...)
ZACK Ei, no vares proposar cap idea millor, germaneta.
IVY Quants de pics t’he de dir... no... em diguis... 
germaneta?

Tria dialectal Preposició de darrrere bastant, molt, poc, tant



SÈRIE CAPÍTOL TCR  TRET GENÈRIC TRET ESPECÍFIC OBSERVACIONS
Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.

SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU  Li durem allò que hem fet a sa classe del professor Hansuke.

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! Escoltau: 

Nins recordau que és molt important

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

«Nins, recordau que és molt important...»

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:05:28 RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, professor 
Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... bé, he d’anar a 
un lloc molt important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc que... bé, vos 
interessa molt, sebre-ho?
RANTARÓ No, sa veritat és que no!
P. HANSUKE Idò res, me’n vaig que m’esperen!
RANTARÓ, KIRIMAU i SHIMBEI Adéu, adéu! Bon viatge, professor! 
Oooh...

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:09 P. DENZO Idò jo vos havia duit unes quantes taronges ben sucoses i 
gustoses.
HIOGO III Ai, que m’agraden de molt ses taronges!

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

HIOGO III Ai, que m agraden de molt ses taronges!
P. HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de sa cuinera. Fa una 
oloreta...! Que és de bo, aquest aguiat!

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:43 RANTARÓ S’ha transformat en una bolla de fang gegant!
SHIMBEI Pareix un brioix gegant! Me’l menjaré, que bo!
RANTARÓ Shimbei, què fas?

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:02 (FLASHBACK) PARE SHIMBEI Tant de bo tengués un vaixell com 
aquest.
GUAN TAN MEN I si el poguéssiu tenir?
PARE SHIMBEI Eh? Eh?
GUAN TAN MEN Jo estic disposat a vendrer-vos es meu vaixell nou.

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:28 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Es meu vaixell nou és aquell d’allà.
PARE SHIMBEI Eh?

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

GUAN TAN MEN I si estau interessat a comprar-lo vos faré un bon 
descompte.

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:35 (FLASHBACK) PARE SHIMBEI I per què me voleu fer un descompte tan 
bo, eh?
GUAN TAN MEN Ah, bé, si vós no el voleu, hi ha molta de gent 
interessada.
PARE SHIMBEI Esperau, esperau!

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:48 PARE SHIMBEI Ah... Jo li he donat aquests doblers an es mercader com 
a paga pes vaixell!
RANTARÓ Com ho sabeu, que són vostros?
PARE SHIMBEI Perquè aquí hi ha una marca. És sa marca de sa meva 
cara.
RANTARÓ Quina bona idea!

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:53 RANTARÓ Com ho sabeu, que són vostros?
PARE SHIMBEI Perquè aquí hi ha una marca. És sa marca de sa meva 
cara.
RANTARÓ Quina bona idea!
KIRIMARU Sí, és molt bona! L’anotaré ara mateix.

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:01 SHIMBEI Avui és festa. Per què no mos n’anam noltros també?
KIRIMARU I on?
SHIMBEI A qualque lloc on hi hagi bon menjar!

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer sa seva cara i que això 
sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem mesclar ses tres 
cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no tenim res més, 

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Ó , o t os c e s que ag ada à é, o te es és,
així és que... endavant, nins!

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer sa seva cara i que això 
sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem mesclar ses tres 
cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no tenim res més, 
així és que... endavant, nins!

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:28 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Es meu vaixell nou és aquell d’allà.
PARE SHIMBEI Eh?
GUAN TAN MEN I si estau interessat a comprar-lo vos faré un bon 
descompte.
PARE SHIMBEI I per què me voleu fer un descompte tan bo, eh?
GUAN TAN MEN Ah, bé, si vós no el voleu, hi ha molta de gent 
i t d

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

interessada.

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat des 
mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”. M’ho 
apuntaré, això, sí! “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”.
RANTARÓ Kirimaru, vols fer el favor de no apuntar tant?

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:21:34 GUAN TAN MEN Mmm. Ai! Quina mala temporada! I encara no tenc 
feina. Oh, pirates! Què deuen fer?
HIOGO III Aaah, aviat el tendré acabat! Quina alegria! Quina alegria!
GUAN TAN MEN Un vaixell nou?
HIOGO III Quan l’hagi acabat convidaré sa gent de s’escola i me duran 
molts de regals.

Grau de riquesa lèxica Ús de termes genèrics i comodins

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:31 HIOGO III Rantaró, Kirimaru, Shimbei, com va tot, nins?
SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:31 HIOGO III Rantaró, Kirimaru, Shimbei, com va tot, nins?
SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:54 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

jsoriano
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Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:43 RANTARÓ Sí que li hauríem de dur qualque cosa.
SHIMBEI I què li podem dur?
KIRIMARU Sí, ja ho sé! Li durem...
RANTARÓ Què dius que li durem, Kirimaru?
KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa classe del professor Hansuke.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:13 KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem mesclar ses tres 
cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no tenim res més, 
així és que... endavant, nins!
KIRIMARU I SHIMBEI Endavant, endavant!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a punt 
d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!
KIRIMARU No, no, professor Hansuke: no hem dit res d’aplegar ningú, de 
ver.

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara?
KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem d’investigar... Sí, xerràvem 
d’investigar!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?
KIRIMARU I ara què li dic? Rantaró, te pas sa pilota.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:05:26 P. HANSUKE Què mormolau voltros dos?
RANTARÓ No res, no res, noltros és que... on anàveu vós, professor 
Hansuke?
P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M’ho demanau a mi? Bé, eh... bé, he d’anar

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

P. HANSUKE Eeh... jo? Jo? M ho demanau a mi? Bé, eh... bé, he d anar 
a un lloc molt important. Sí, és que jo ara he d’anar a un lloc que... bé, vos 
interessa molt, sebre-ho?

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:07 SHIMBEI Espereu-me!!
KIRIMARU Fes via! Regals, regals, la la la la la! Regals, regals, la la la 
la la!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:24 SHIMBEI Jo ja no puc més! Per què no anam a menjar una mica de 
dango?
RANTARÓ Bé, si no hi ha altre remei...
KIRIMARU Ah, no, jo no hi estic d’acord. Ara no tenim temps per anar a 
menjar dango. Jo fris molt perquè he d’anar a cercar es meus regals. 
Mmm!
SHIMBEI Kirimaru, tenc una gana que m’alça!
KIRIMARU Molt bé, nins, anam a menjar!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

j

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:41 RANTARÓ Ai! Sa bossa! Sa bossa!
SHIMBEI Es dango! Es dango! Senyor, aquí vos deixam es doblers des 
dango!
KIRIMARU Sí, però mos l’enduim! Mos l’enduim, mos l’enduim!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:41 RANTARÓ Ai! Sa bossa! Sa bossa!
SHIMBEI Es dango! Es dango! Senyor, aquí vos deixam es doblers des 
dango!
KIRIMARU Sí, però mos l’enduim! Mos l’enduim, mos l’enduim!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:08:42 RANTARÓ Professor Denzo!
SHIMBEI Professor Hansuke!
RANTARÓ Què creis que els deu haver passat?
RANTARÓ, KIRIMARU I SHIMBEI «És mumpare!»
RANTARÓ Què? Professor Denzo professor Hansuke voltros també

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

RANTARÓ Què? Professor Denzo, professor Hansuke, voltros també 
heu rebut sa carta del senyor Hiogo per a sa inauguració?

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:09:37 (FLASHBACK) P. DENZO No me digueu que vós també heu rebut sa 
carta del senyor Hiogo III.
P. HANSUKE És clar! Que també vos ha enviat sa carta a vós, senyor 
Denzo? (FI FLASHBACK)
P. DENZO És increïble.
P. HANSUKE Bé, idò ara ja no fa falta que hi anem amb tantes presses.
KIRIMARU Idò segurament el senyor director i en Hem Hem també han 
rebut sa carta i ara van cap allà.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:11:23 SR. DIRECTOR Senyor Hiogo! 
HIOGO III Eh?
S. DIRECTOR Com heu pogut? M’heu enganat!
HIOGO III Ai, es director i en Hem Hem! Per què deis que vos he 

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

OGO , es d ecto e e e e què de s que os e
enganat?
P. DENZO A noltros també mos heu enganat!

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:11:45 SR. DIRECTOR Quan pens que vos havia duit uns pastissets per agrair-
vos que m’haguéssiu convidat...
HIOGO III M’encanten es pastissets!
SR. DIRECTOR No vos els donaré! Mos els menjarem en Hem Hem i jo.
HIOGO III Oooh...
SR. DIRECTOR Mmmm... Són es pastissets tan famosos de sa botiga 
que hi ha venint cap aquí.
HIOGO III Què deis? M’encanten es pastissets d’aquella botiga!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:13:27 HIOGO III Oh, he perdut es pastissets, ses taronges, s’aguiat de sa 
cuinera i es bust que havíeu fet de mi. I ara he perdut es meu vaixell nou! 
Aaai! Quina desgràcia!
SR DIRECTOR A é t d l t i A t

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

SR. DIRECTOR Ara no és es moment de lamentacions. Amunt, senyor 
Hiogo! Heu de recuperar es vostro vaixell tot d’una!
HIOGO III No, no me queden forces.
SR. DIRECTOR No tenim altra opció. Senyor Denzo, senyor Hansuke, 
anau a recuperar es vaixell nou del senyor Hiogo III.

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:15:24 SHIMBEI Mumpare, què fas en es vaixell nou del senyor Hiogo III?
PARE SHIMBEI Què dius ara? Aquest és es vaixell nou del senyor Hiogo 
III?
SHIMBEI Sí, és aquest. Per què l’has robat?
PARE SHIMBEI Eh? Jo no l’he robat, no! Aquest vaixell l’he comprat avui 
a un mercader de Min.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:15:36 PARE SHIMBEI Eh? Jo no l’he robat, no! Aquest vaixell l’he comprat avui 
a un mercader de Min.
P DENZO A un mercader de Min?

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

P. DENZO A un mercader de Min?
P. HANSUKE Eh?
(FLASHBACK) GUAN TAN MEN (MERCADER) L’he enganat, i ben 
enganat, aquest comerciant ingenu. (FI FLASHBACK) 
P. HANSUKE Me sap greu dir-vos-ho, senyor pare d’en Shimbei, però me 
fa s’efecte que aquest mercader vos ha estafat.

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:16:54 PARE SHIMBEI Sí, això mateix. Jo era aquí i mirava es vaixells.
(FLASHBACK) PARE SHIMBEI Tant de bo tengués un vaixell com 
aquest.
GUAN TAN MEN (MERCADER) I si el poguéssiu tenir?
PARE SHIMBEI Eh? Eh?
GUAN TAN MEN (MERCADER) Jo estic disposat a vendrer-vos es meu 
vaixell nou.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat des 

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”. M’ho 
apuntaré, això, sí! “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”.



Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat des 
mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”. M’ho 
apuntaré, això, sí! “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat des 
mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”. M’ho 
apuntaré, això, sí! “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:18:34 RANTARÓ I sa cara?
PARE SHIMBEI No és ni llarga ni redona.
SHIMBEI I es ulls?
PARE SHIMBEI Té ns lls grossos i redons

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

PARE SHIMBEI Té uns ulls grossos i redons.
RANTARÓ I es nas?
PARE SHIMBEI Té un nas gros i redó.

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo no, i ara! No ho som, no, 
no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. No el deveu conéixer, no és 
ver, senyor, eh?
GUAN TAN MEN Per què? Per què hauria de conéixer aquest mercader, 
eh?

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:36 KIRIMARU Ah! Doblers! Doblers! Doblers! Per a mi!
GUAN TAN MEN No, són meus!
KIRIMARU No, de cap manera!
PARE SHIMBEI Kirimaru, mostra’m això que tens a ses mans.

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

PARE SHIMBEI Kirimaru, mostra m això que tens a ses mans.
GUAN TAN MEN Eh?
KIRIMARU Sí, senyor. Molt bé, jau.
PARE SHIMBEI Ah... Jo li he donat aquests doblers an es mercader com 
a paga pes vaixell!

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:20:37 RANTARÓ Eh, no fugigueu!
GUAN TAN MEN Oh, quins nins més persistents!
RANTARÓ, KIRIMARU I SHIMBEI Atureu-vooos!
RANTARÓ No fugigueu!
SHIMBEI Ah! Ah! Ah! Ah!
P. HANSUKE Mmm?
SHIMBEI Ai! Atureu-vos!
RANTARÓ I KIRIMARU No fugigueu!
GUAN TAN MEN Ah! Aquests nins no se cansen mai!
SHIMBEI Atureu! No fugigueu!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques
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Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:20:37 RANTARÓ Eh, no fugigueu!
GUAN TAN MEN Oh, quins nins més persistents!
RANTARÓ, KIRIMARU I SHIMBEI Atureu-vooos!
RANTARÓ No fugigueu!
SHIMBEI Ah! Ah! Ah! Ah!
P. HANSUKE Mmm?
SHIMBEI Ai! Atureu-vos!
RANTARÓ I KIRIMARU No fugigueu!
GUAN TAN MEN Ah! Aquests nins no se cansen mai!
SHIMBEI Atureu! No fugigueu!

Grau de riquesa lèxica Repetició d'unitats lèxiques

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:01:31 RANTARÓ Aai… Kirimaru, Shimbei, mos n’hem d’anar a rentar tot d’una; 
si no, arribarem tard a classe.
KIRIMARU Oh, Rantaró, avui no hi ha classe.
RANTARÓ Ai ara no hi pensava me sap greu

Interferència de registres i codis Tecnicismes

RANTARÓ Ai, ara no hi pensava, me sap greu.

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:48 RANTARÓ «Vos volia dir...»
HIOGO III ...que acab de fabricar un vaixell nou.
SHIMBEI Enhorabona!
HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa classe del professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem de ser capaços de recordar 
sa cara des nostros enemics després d’haver-la vist una vegada. Hem de 
recordar ses fisonomies en es menor temps possible. (FI FLASHBACK) 
KIRIMARU Entesos, professor Hansuke!

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:05:11 P. HANSUKE Idò, què és que dèieu ara? Interferència de registres i codis Tecnicismes, y , q q
KIRIMARU Eh... No, bé, noltros xerràvem d’investigar... Sí, xerràvem 
d’investigar!
RANTARÓ Oh!
P. HANSUKE Investigar? Es què?

g

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:25 SHIMBEI Això és molt estrany. El professor Denzo i el professor 
Hansuke també tenien molta pressa.
RANTARÓ Sí, és ver. Per cert, no convé que trobem més gent. Val més 
que anem per un altre camí, no ho trobau?
KIRIMARU Sí, anem per un altre!
TOTS TRES Mmm!
RANTARÓ Ai! Sa bossa! Sa bossa!
SHIMBEI Es dango! Es dango! Senyor, aquí vos deixam es doblers des 
dango!

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró l'al lot nÉs mumpare! 00:10:08 S DIRECTOR Ja quasi hem arribat És evident que el senyor Hiogo III Interferència de registres i codis TecnicismesRantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:10:08 S. DIRECTOR Ja quasi hem arribat. És evident que el senyor Hiogo III 
m’aprecia moltíssim, perquè només m’ha convidat a mi a sa inauguració 
des seu vaixell nou. Estic ben content! I això és perquè no hi ha dubte que 
som sa persona més important de s’escola!

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:43 RANTARÓ S’ha transformat en una bolla de fang gegant!
SHIMBEI Pareix un brioix gegant! Me’l menjaré, que bo!
RANTARÓ Shimbei, què fas?

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:13:15 MARINER Capità! Capità! És horrorós! Mos acaben de robar es vaixell 
nou!
HIOGO III Què?
MARINER Mirau, capità!
HIOGO III Oh, he perdut es pastissets, ses taronges, s’aguiat de sa 
cuinera i es bust que havíeu fet de mi. I ara he perdut es meu vaixell nou! 
Aaai! Quina desgràcia!

Interferència de registres i codis Tecnicismes

aa Qu a desg àc a
Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:14:48 P. DENZO Venga, anem a davant, a proa.

PROFESSORS I NINJAS Ooooh!
P. DENZO Ara! L’hem d’agafar.

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:15:36 P. HANSUKE Me sap greu dir-vos-ho, senyor pare d’en Shimbei, però me 
fa s’efecte que aquest mercader vos ha estafat.
RANTARÓ Oh! Eh?
PARE SHIMBEI Oh, quin desastre!
SHIMBEI No passis pena, mumpare. Ho solucionarem.

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:15:36 PARE SHIMBEI Eh? Jo no l’he robat, no! Aquest vaixell l’he comprat avui 
a un mercader de Min.
P. DENZO A un mercader de Min?
P. HANSUKE Eh?
(FLASHBACK) GUAN TAN MEN (MERCADER) L’he enganat, i ben 
enganat aquest comerciant ingenu (FI FLASHBACK)

Interferència de registres i codis Tecnicismes

enganat, aquest comerciant ingenu. (FI FLASHBACK) 



Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:17:44 SHIMBEI I li has comprat es vaixell?
PARE SHIMBEI Sí, és que es descomptes són sa debilitat des 
mercaders.
KIRIMARU “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”. M’ho 
apuntaré, això, sí! “Es descomptes són sa debilitat des mercaders”.

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:21:34 (FLASHBACK) GUAN TAN MEN Mmm. Ai! Quina mala temporada! I 
encara no tenc feina. Oh, pirates! Què deuen fer?

Interferència de registres i codis Tecnicismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:22:52 HIOGO III Au, venga, entregueu-los tots!
GUAN TAN MEN Ai! És que...
RANTARÓ Senyor Hiogo, l’heu fet plorar!
KIRIMARU Eh, vos heu passat una mica massa!

Interferència de registres i codis Termes argòtics

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:18:26 KIRIMARU Que és un home molt alt, el senyor Guan tan men aquest?
PARE SHIMBEI No, no és ni alt ni baix.
KIRIMARU Que és gras?
PARE SHIMBEI No no és ni gras ni prim

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

PARE SHIMBEI No, no és ni gras ni prim.

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:18:26 KIRIMARU Que és un home molt alt, el senyor Guan tan men aquest?
PARE SHIMBEI No, no és ni alt ni baix.
KIRIMARU Que és gras?
PARE SHIMBEI No, no és ni gras ni prim.

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:34 SHIMBEI Va bé, tot va bé.
HIOGO III Jo també, va bé, va bé!
KIRIMARU De ver que ha escrit això, el senyor Hiogo?
RANTARÓ Sí, sí, mira-ho tu mateix! Això és exactament allò que ha 
escrit.

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a punt 
d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!
KIRIMARU No, no, professor Hansuke: no hem dit res d’aplegar ningú, de 
ver.

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:25 SHIMBEI Això és molt estrany. El professor Denzo i el professor Hansuke 
també tenien molta pressa.
RANTARÓ Sí, és ver. Per cert, no convé que trobem més gent. Val més 
que anem per un altre camí, no ho trobau?
KIRIMARU Sí, anem per un altre!

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:16:48 P. HANSUKE Senyor pare d’en Shimbei, mos heu dit que aquesta és sa 
platja on heu conegut aquest mercader, no és ver?
PARE SHIMBEI Sí, això mateix. Jo era aquí i mirava es vaixells.

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
G ? ?

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo no, i ara! No ho som, no, 
no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. No el deveu conéixer, no és 
ver, senyor, eh?
GUAN TAN MEN Per què? Per què hauria de conéixer aquest mercader, 
eh?

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:14 SHIMBEI Que sou un mercader de Min, vós?
GUAN TAN MEN Eh? Un me-mercader? No, jo no, i ara! No ho som, no, 
no, no, no, no.
SHIMBEI De ver? Idò vos hi assemblau molt. No el deveu conéixer, no és 
ver, senyor, eh?
GUAN TAN MEN Per què? Per què hauria de conéixer aquest mercader, 
eh?

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró l'al·lot nSa marca 00:20:04 SHIMBEI Així és que vós sou es vertader mercader Ai Gua Ment no és Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismesRantaró, l al·lot nSa marca 00:20:04 SHIMBEI Així és que vós sou es vertader mercader Ai Gua Ment, no és 
ver?
RANTARÓ Se diu Guan ta na men.
KIRIMARU Que no, és Can ta ment.

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:23:16 GUAN TAN MEN Ah! Ah! Ja basta, per favor, no en tenc més!
SHIMBEI De ver?
GUAN TAN MEN Sí, de ver!
SHIMBEI Oh, encara en tenia més!
GUAN TAN MEN Aquest pic és ben ver: ja no en tenc més, ni un!

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:23:16 GUAN TAN MEN Ah! Ah! Ja basta, per favor, no en tenc més!
SHIMBEI De ver?
GUAN TAN MEN Sí, de ver!
SHIMBEI Oh, encara en tenia més!
GUAN TAN MEN Aquest pic és ben ver: ja no en tenc més, ni un!

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes
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Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:23:16 GUAN TAN MEN Ah! Ah! Ja basta, per favor, no en tenc més!
SHIMBEI De ver?
GUAN TAN MEN Sí, de ver!
SHIMBEI Oh, encara en tenia més!
GUAN TAN MEN Aquest pic és ben ver: ja no en tenc més, ni un!

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:10 RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! Escoltau: 
«Nins, recordau que és molt important...»
HIOGO III ...que no descobresquin aquesta carta ni el senyor director ni 
els senyors Denzo i Hansuke.
SHIMBEI És un secret!
RANTARÓ Noltros devem ser es seus convidats especials. No és vere?

Interferència de registres i codis Dialectalismes i anacronismes

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:09:18 (FLASHBACK)
P DENZO Ahh! P è t ’h d l ú d t

Termes ofensius i eufemismes Renecs i paraules ofensives
P. DENZO Ahh! Per què punyetes sempre m’ha de caure qualcú damunt, 
eh?
P. HANSUKE Ja hi tornam a ser! Per què m’he de xocar amb qualcú quan 
camín? No hi ha manera! Sempre igual!
P. DENZO Ah! Senyor Hansuke!
P. HANSUKE Senyor Denzo!

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:22:24 S. HIOGO III No vos deixaré fugir, lladregot de vaixells nous!
GUAN TAN MEN Eh?
SR. DIRECTOR És inútil que vos hi resistigueu.

Termes ofensius i eufemismes Renecs i paraules ofensives

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:23:30 PARE SHIMBEI Amolleu-lo! Ja hi són tots, es doblers.
HIOGO III D’acord.
GUAN TAN MEN Ai! Ai, quin mareig. Tot me fa voltes, tooot!

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Metàfora

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:14 COMPANY Rantaró! Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques RepeticióRantaró, l al lot nSa carta del seny 00:02:14 COMPANY Rantaró!
RANTARÓ, KIRIMARU i SHIMBEI Eh?
COMPANY Ei, tens una carta!
RANTARÓ Gràcies!
SHIMBEI De qui és? De qui és?
RANTARÓ Que bé! És del senyor Hiogo III.

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Repetició

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! Escoltau: 
«Nins, recordau que és molt important...»

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Repetició



Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:08 RANTARÓ Vols que usem aquest fang per fer sa seva cara i que això 
sigui es seu regal?
KIRIMARU Com que es fang encara és fresc, podem mesclar ses tres 
cares i fer-ne una de molt més grossa!
RANTARÓ Mmm, voltros creis que li agradarà?...Bé, no tenim res més, 
així és que... endavant, nins!
SHIMBEI i KIRIMARU Endavant, endavant!

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Repetició

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:58 SHIMBEI Què passa?
RANTARÓ El senyor director i en Hem Hem!
KIRIMARU I RANTARÓ Ah!
S. DIRECTOR Au, fes via, fes via, Hem Hem!
KIRIMARU Ai, no mos poden veure!
RANTARÓ Correu! Mos hem d’amagar.
S. DIRECTOR Venga! Ara no és es moment de menjar dango, Hem Hem.

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Repetició

Rantaró l'al lot nSa carta del seny 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a punt Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Locucions i frases fetesRantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:04:57 SHIMBEI Ha vengut ben just! El professor Denzo ha estat a punt 
d’aplegar-mos. Hem tengut molta de sort!
P. HANSUKE A qui havia de aplegar?
SHIMBEI I KIRIMARU Ah!
RANTARÓ Professor Hansuke!
KIRIMARU No, no, professor Hansuke: no hem dit res d’aplegar ningú, de 
ver.

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Locucions i frases fetes

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:21 RANTARÓ Shimbei, tenim molta de pressa!
SHIMBEI Jo ja no puc més! Per què no anam a menjar una mica de 
dango?
RANTARÓ Bé, si no hi ha altre remei...
KIRIMARU Ah, no, jo no hi estic d’acord. Ara no tenim temps per anar a 
menjar dango. Jo fris molt perquè he d’anar a cercar es meus regals. 
Mmm!
SHIMBEI Kirimaru, tenc una gana que m’alça!

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Locucions i frases fetes

SHIMBEI Kirimaru, tenc una gana que m alça!
KIRIMARU Molt bé, nins, anam a menjar!

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! 
Escoltau: «Nins, recordau que és molt important...»

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Preguntes retòriques

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:09:20 (FLASHBACK)
P. DENZO Ahh! Per què punyetes sempre m’ha de caure qualcú 
damunt, eh?
P. HANSUKE Ja hi tornam a ser! Per què m’he de xocar amb qualcú 

Recursos estilístics i creativitat lèxJocs de paraules i figures estilístiques Preguntes retòriques

q q
quan camín? No hi ha manera! Sempre igual!
P. DENZO Ah! Senyor Hansuke!
Prof. Hansuke Senyor Denzo!
P. DENZO i P. HANSUKE Però què hi feis, aquí?

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! Escoltau: 
«Nins, recordau que és molt important...»

Referents culturals Foment de referents culturals de la cultura meta Adaptat

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa classe del professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem de ser capaços de recordar 
sa cara des nostros enemics després d’haver-la vist una vegada Hem de

Referents culturals Foment de referents culturals de la cultura meta No adaptat

sa cara des nostros enemics després d haver-la vist una vegada. Hem de 
recordar ses fisonomies en es menor temps possible. (FI FLASHBACK)
KIRIMARU Entesos, professor Hansuke!

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:24 SHIMBEI Jo ja no puc més! Per què no anam a menjar una mica de 
dango?
RANTARÓ Bé, si no hi ha altre remei...
KIRIMARU Ah, no, jo no hi estic d’acord. Ara no tenim temps per anar a 
menjar dango. Jo fris molt perquè he d’anar a cercar es meus regals. 
Mmm!
SHIMBEI Kirimaru, tenc una gana que m’alça!
KIRIMARU Molt bé, nins, anam a menjar!

Referents culturals Foment de referents culturals de la cultura meta No adaptat

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:51 KIRIMARU Li durem allò que hem fet a sa classe del professor Hansuke.
(FLASHBACK) P. HANSUKE Es ninjas hem de ser capaços de recordar 
sa cara des nostros enemics després d’haver-la vist una vegada. Hem de 

Interferència de registres i codis Manlleus

sa ca a des ost os e e cs desp és d a e a st u a egada e de
recordar ses fisonomies en es menor temps possible. (FI FLASHBACK)
KIRIMARU Entesos, professor Hansuke!

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:06:22 RANTARÓ Shimbei, tenim molta de pressa!
SHIMBEI Jo ja no puc més! Per què no anam a menjar una mica de 
dango?
RANTARÓ Bé, si no hi ha altre remei...
KIRIMARU Ah, no, jo no hi estic d’acord. Ara no tenim temps per anar a 
menjar dango. Jo fris molt perquè he d’anar a cercar es meus regals. 
Mmm!

Interferència de registres i codis Manlleus

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:04 S. DIRECTOR Au, fes via, fes via, Hem Hem!
KIRIMARU Ai, no mos poden veure!
RANTARÓ Correu! Mos hem d’amagar.
S DIRECTOR V ! A é t d j d H

Interferència de registres i codis Manlleus

S. DIRECTOR Venga! Ara no és es moment de menjar dango, Hem 
Hem.

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:41 RANTARÓ Ai! Sa bossa! Sa bossa!
SHIMBEI Es dango! Es dango! Senyor, aquí vos deixam es doblers des 
dango!
KIRIMARU Sí, però mos l’enduim! Mos l’enduim, mos l’enduim!

Interferència de registres i codis Manlleus

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:43 RANTARÓ S’ha transformat en una bolla de fang gegant!
SHIMBEI Pareix un brioix gegant! Me’l menjaré, que bo!
RANTARÓ Shimbei, què fas?

Interferència de registres i codis Manlleus

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:02:53 HIOGO III Moltes gràcies, Rantaró, Kirimaru, Shimbei! Estau convidats a 
sa inauguració. Serà en es mateix lloc que sa darrera vegada!
KIRIMARU Què diu d’una arengada?
RANTARÓ Kirimaru, no ha dit arengada, ha dit vegada!
SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí 2 entrades

SHIMBEI Ja ho sé, ja ho sé! Vol que es dia de sa inauguració li duguem 
una arengada!
RANTARÓ Vos voleu aturar de dir dois? Encara diu més coses! Escoltau: 
«Nins, recordau que és molt important...»

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:43 RANTARÓ S’ha transformat en una bolla de fang gegant!
SHIMBEI Pareix un brioix gegant! Me’l menjaré, que bo!
RANTARÓ Shimbei, què fas?

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:19:48 PARE SHIMBEI Ah... Jo li he donat aquests doblers an es mercader com 
a paga pes vaixell!
RANTARÓ Com ho sabeu, que són vostros?
PARE SHIMBEI Perquè aquí hi ha una marca. És sa marca de sa meva 
cara.

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:07:41 RANTARÓ Ai! Sa bossa! Sa bossa! Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí
SHIMBEI Es dango! Es dango! Senyor, aquí vos deixam es doblers des 
dango!
KIRIMARU Sí, però mos l’enduim! Mos l’enduim, mos l’enduim!



Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:11:23 SR. DIRECTOR Senyor Hiogo! 
HIOGO III Eh?
S. DIRECTOR Com heu pogut? M’heu enganat!
HIOGO III Ai, es director i en Hem Hem! Per què deis que vos he 
enganat?
P. DENZO A noltros també mos heu enganat!

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí 3 entrades

Rantaró, l'al·lot nÉs mumpare! 00:12:09 P. DENZO Idò jo vos havia duit unes quantes taronges ben sucoses i 
gustoses.
HIOGO III Ai, que m’agraden de molt ses taronges!
P. HANSUKE I jo vos havia duit un aguiat fet de sa cuinera. Fa una 
oloreta...! Que és de bo, aquest aguiat!

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí 2 entrades

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:18:15 (MERCAT)
KIRIMARU Senyor pare d’en Shimbei, això que mos heu dit d’aquest 
mercader en Guan ta na men

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí

mercader, en Guan ta na men...
PARE SHIMBEI No, se diu Guan tan men.
RANTARÓ Ai Gua Ment?
PARE SHIMBEI  Guan tan men.
SHIMBEI Quin embull!

Rantaró, l'al·lot nSa marca 00:23:04 GUAN TAN MEN Eh? Aah! Això no m’agrada! Ah!
KIRIMARU Ara no podreu amagar es doblers!
HIOGO III Sacseu-lo ben fort!
GUAN TAN MEN Ah! Ah! Ja basta, per favor, no en tenc més!

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí

Rantaró, l'al·lot nSa carta del seny 00:03:27 KIRIMARU Si som es seus convidats especials... Tendrem regals! Quina 
sort!
SHIMBEI Però també li hem de dur s’arengada.
RANTARÓ I KIRIMARU Eeh?
SHIMBEI Com la deu voler: amb tomàtiga, amb pebre verd o fideus?

Tria dialectal Lèxic mallorquí i menorquí

SHIMBEI Com la deu voler: amb tomàtiga, amb pebre verd o fideus?
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