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6 EL MERCAT I LES BOTIGUES

Rumia-hi
A quina parada del mercat puc comprar…?
un tall de rap fruiteria
tres pomes peixateria
un quilo de costelles de xai carnisseria
mig quilo de cigrons pollastreria
un pollastre llegums cuits

Quant val un enciam?
Un euro.

A quant van les pomes?
A dos euros el quilo.

Qui és l’últim?ú

A quin preu van
les taronges?

Què voldria?

Vol alguna cosa més?

1 –Qui és l’últim?
–Jo mateixa.

3 –A quin preu van les taronges?
–A dos euros el quilo.

2 –Què voldria?
–Posi’m dos-cents grams de pernil,

si us plau. 

4 –Vol alguna cosa més?
–No gràcies, res més. 
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EL MERCAT I LES BOTIGUES 6

Ara tu
Demana els productes de la llista a la botiga.

Té tomaquets?
Quants en vol?
Com els vol?
No me’n queda cap.

Té oli?
Quant en vol?
No me’n queda gens.

Llista de la compra

Un paquet d’arròs
Una ampolla de llet descremada
Una llauna de tonyina
Un pot de mel
Una capsa de galetes
200 grams de formatge tendre

Posi’m un paquet d’arròs i...

–Què li poso?
–Voldria mig quilo de pastanagues.
–Alguna cosa més?
–Posi’m dos carbassons.
–Com els vol?
–Més aviat grossos.
–Què li semblen aquests?
–Molt bé, gràcies.
–Què més? Miri quines cireres!
–A quant van?
–A vuit euros el quilo.
–No, gràcies, un altre dia. Té tomàquets?
–Ho sento, no me’n queda cap.
– I d’oli, en té?
–Tampoc. No me’n queda gens.
–Doncs res més. Quant és?
–Tres euros.
–Tingui, té canvi de vint?
–Sí. Això fan cinc, i quinze que fan vint. 

Vol una bossa?
–No cal, gràcies.
–Adéu, bon dia.
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6 EL MERCAT I LES BOTIGUES

–Bona tarda. Els puc ajudar?
–Sí, voldríem una caçadora de 

pana negra.
–Per a qui és? Per a vostè?
–No, per al nostre nét. En tenen?
–Quina edat té?
–Set anys, acabats de fer.
–Sí que en tenim. Són a la secció 

de roba infantil. Em volen acompanyar,
si us plau?

–Gràcies.

–Noi, quin preu té aquest jersei?
–No ho diu a l’etiqueta? Que estrany! 
–Ai, sí, ja ho veig. I no feu cap rebaixa?
–Sí, un trenta per cent sobre el preu marcat. 

Vol passar a l’emprovador?
–No cal. Me’l quedo.
–Vol alguna cosa més?
–No, ja em pots cobrar.
–Acompanyi’m a la caixa, si us plau.

Passi per caixa, si us plau.
Porta el tiquet de compra?
És per regalar?

Ja l’atenen?
Vol passar a l’emprovador?
Vol que li porti una talla més gran?
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EL MERCAT I LES BOTIGUES 6

–Què? Com li van, els pantalons?
–Perfectes. Em queden amples, però m’agraden

així. Me’ls quedo. I aquesta brusa també.
–Se la vol emprovar?
–No, és per regalar. Me la pot embolicar, per favor?
–És clar. Ho paga en efectiu o amb targeta 

de crèdit?
–En efectiu. Tingui.
–Gràcies. Guardi’s el tiquet de compra per si

l’ha de canviar.
–D’acord. Bona tarda.
–Bona tarda. A reveure.

–Ja l’atenen?
–No. M’agrada aquest biquini groc. Què li sembla, a vostè?
–És molt bonic però potser li anirà petit. Vol que li porti una 

talla més gran?
–No s’hi amoïni, m’estarà molt bé. Me’l puc emprovar?
–Com vulgui, però pensi que es pot encongir una mica.

Podria emprovar-se aquest altre. Miri, és més
gran i va amb un mocador que hi fa joc.

–Gràcies, el mocador m’encanta, però el biquini 
no gaire. M’estimo més l’altre.

Com li va?

Què li sembla? és car / barat
bonic / lleig
nou / vell

em va gran / petit
estret / ample
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