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1 VVV: (. 0.19) {(F) va:, senyores. sabates de pell de la botiga, des de mil 

2 cinc-centes, a tres mil pele::s. (.. 0.52) vambetes per la canalla 

3 des de mil pele::s. (.. 0.91) vinga. que liquidem. sabates de la  

4 botiga a mitat de pre::u. (.. 0.62) espardenyes. vambe:s. de pell i 

5 de roba:. (... 1.08) aprofiteu-se, que porto coses maques de la  

6 botiga i a mitat de pre:u. (.. 0.68) sabates, espardenyes, 

7 vambetes per la canalla::. (... 2.13) senyores, sabates des de mil  

8 cinc cente::s. (.. 0.98) espardenye:s. vambetes per la canalla des 

9 de mil pele:s. (... 1.20) i vambetes de pell, senyores. vambetes  

10 maques de pell aquí eh:. (... 1.42) sabates de la botiga a mitat  

11 de pre::u. (.. 0.80) vambes, espardenyes, sabates de pell. (.. 0.88)  

12 senyores, que liquidem. sabates bones de temporada::. (.. 0.83)  

13 de la botiga a mitat de pre::u. (.. 0.66) espardenyes. vambete:s.  

14 (.. 0.55) vambes des de mil pele::s. (... 1.04) i són de pell de la  

15 botiga. vinga::.} 

 

16 (... 2.92) ((parla amb l’ajudant i amb un policia que li fa moure la 

17 furgoneta; no ho transcrivim)) 

 

18 VVV: aprofiti’s que això és tot de pell. per peus delicats. veieu la  

19 plantilla que porta a dintre? (... 2.05) si la voleu aquestes així, 

20 amb trenadet, les teniu amb taló, i sense taló. 

21 C12:  ui sen- -- jo taló re. 

22 VVV:  doncs aquesta. (. 0.23) jo només vull que la proveu, per sapiguer lo  

23 toves que són. 

24 C12: (.. 0.55) i quin preu [tenen] aquestes? 

25 VVV: [proveu-la.] tres mil peles. (.. 0.55) són a mitat de preu de lo que  

26 marquen. (.. 0.43) si en vol de més barates jo n’hi ensenyo. p(e)rò  
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27 después no seran tan toves eh. (.. 0.77) miri. aquesta si la vol és  

28 toveta, p(e)rò això és dur per dintre. (.. 0.36) toqueu la plantilla  

29 aquesta. (.. 0.44) {(AC) aquesta val mil cinc-centes. és la més  

30 barata. p(e)rò perquè veigueu la diferència.} toqueu-la per dintre  

31 [1 una,] 

32 C12: [1 sí] [2 sí.] 

33 VVV: [2 i toqueu] l’altra. 

34 C12: (. 0.22) no [3 perquè,] 

35 VVV: [3 aquella és bona.] 

36 C12: jo porto plantilles. tinc de portar plan[tilles.] 

37 VVV: [és igual.] (. 0.18) provi-la. ja ho v(e)urà. (. 0.25) ((parla a una altra  

38 clienta, al costat de la primera)) aquestes valen mil cinc-centes. 

39 els talons, són massissos. 

40 C13: (. 0.17) [1 ah.] 

41 VVV: [1 si] vols [2 aquestes, que són les barates, valen nou-centes. 

42 p(e)rò aquestes són aquelles 2] que, 

43 C12: [2 xXXx] 

44 C13: ah. ja. 

45 VVV: veus? (.. 0.37) aquesta mil cinc-cen[tes, i aquesta nou-centes. jo  

46 tinc {(??) les dugues.} jo aquesta] la tinc a la botiga, 

47 C12: [xXXx] 

48 VVV: és molt bona. 

49 C12: (.. 0.35) ara ja [sabré que n’hi ha] una parada, 

50 C13: [vale. d’acord.] 

51 VVV: {(F) va, senyora. sabates aquí, de pell de la botiga, des de mil  

52 cinc-cente::s.} 

53 C12: ara ja sé que n’hi [han ja:.] 

54 VVV: {(F) [des de mil cinc]-centes, a tres mil peles de pell eh::. 
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55 (... 1.00) per peus delicats això:.} això és per peu delicats. [1 sí.] 

56 C14: [1 iam.] dixa’m-la pro[va:r, 2] 

57 VVV: [2 sí:.] quin numbro fa. això és un vuit. 

58 C14: (.. 0.37) ui da:- -- un vuit, jo el veig molt llarg. u:::, no. que és un  

59 coranta aquesta. 

60 VVV: ah. doncs perdoni. em pensava que era un cora- -- quin  

61 nú[mero] fa. 

62 C14: [o,] jo, el trenta-nou coranta. 


