
 

 
 
  



 

EL PATUFET 
 
 

- CANÇÓ INICIAL: L’HORA DEL CONTE  
 
 

 
Narradora 2: Hola nens i nenes! Com esteu, esteu be? Perfecte perquè ha arribat la hora del 
conte! 
 
Narradora 1: Per escoltar bé aquest conte primer de tot ens hem de treure els taps de les 
orelles. Així tenim les orelles molt netes i el sentirem molt bé. A veure les vostres orelles? 
 
Narradora 2: Però com és una obra de teatre, també hem de tenir els ulls ben oberts, aviam 
com obrim aquests ulls? 
 
Narradora 1: i la boca… (gest de grapar).  
 
Narradora 1: Però el més important de tot sabeu que és? Que hem de fer volar la imaginació. 
(girar volant) 
 
Narradora 2: I ja estem preparats i preparades per començar el conte. 
 
Narradora1: Hi havia una vegada, un pare i una mare… 
 
Narradora2: Que van tenir un nen tan petitet... 
 
Narradora1: Però tan petitet, tan petitet, 
 
Narradora2: Tan petitoníssimament petitet, 
 
Narradora1: Tan requete-petitet, 
 
Narradora2: Super-petitet… 
 
Narradora1: Mega-petitet… 
 
Narradora2: Hiper-petitet… 
 
Narradora1: Ultra-petitet… 
 
Narradora2: Tan requete-super-mega-hiper-ultra petitonet…. (mel trec de la butxaca) 
 
Narradora1: Que li deien “El Patufet”. 
 
(Narradora 2 ensenya les mans) 
  



 

Narradora1: Oh! Si que n’és de petitet! Sembla un pèsol. 
 
Narradora2: Sí! El pesolet Patufet. 
 
Narradora1: No sé si el podrà veure tothom…  
 
Narradora2: Clar es que un pèsol és molt petit...  
 
Narradora1: Oh! Hi ha princeses que noten un pèsol a través de set matalassos! 
 
Narradora2: Sí però una cosa és notar-lo i l’altre veure’l! 
 
Narradora1: No sé potser tenen molt bona vista. Què el veieu els d’aquí a prop? I els d’allà 
lluny? Segur? 
 
Narradora2: Ai mare, i ara que farem? 
 
Narradora1: Tinc una idea! Utilitzarem la lupa màgica! 
 
Narradora2: La lupa màgica? 
 
Narradora1: Sí, així tots els nens i nenes podran veure al Patufet! Vaig a buscar-la! 
 

- Música de la lupa: coreografia d’equilibris - 
 
Narradora2: Ala! Que gran que es veu! 
 
Narradora1: Que el voleu veure vosaltres també? Doncs contem: Una, dues, i tres! 
 
(La lupa es gira cap a públic i es veu el titella del Patufet) 
 
Patufet: Hola! (Riu) Sóc en Patufet! (saluda) 
 
Narradora1: Ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, ai! Ai, ai, ai, aaaaaaai!  
  
Giren la lupa i en Patufet desapareix) 
 
Narradora1: Pesa molt aquesta lupa! 
 
Narradora2: I com ho farem per explicar el seu conte si no el veiem! 
 
Narradora1: No pateixis perquè aquesta és una lupa màgica! 
 
Narradora2: Què dius? 
 
Narradora1: QUE ÉS/ UNA LUPA/ MÀGICA! 
 
Narradora2: No si ja t’havia entès! Vull dir que com funciona? 



 

 
Narradora1: Ah! Molt fàcil! Un cop hem vist en Patufet amb la lupa, ja el podem veure sempre 
gran. Només cal que fem així. (Gest de posar-se monocle). 
 
Narradora2: A veure? (Gest de posar-se monocle). Animem als nens a provar-ho. 
 
Narradora1: Anem a practicar a posar aquestes lupes.  
Molt bé. Ara que tothom té la seva lupa. Perquè funcioni les hem de posar a la vegada. A la 
de tres. Una, dues, i tres! Veieu en Patufet? 
 
Patufet: Benvinguts al meu conte: el conte d’en Patufet! 

 
- Música de presentació patim patam patum  

 
Narradora1: Hi havia una vegada un noi molt eixerit, 

Narradora2: que es va trobar una noia que duia un descosit, 

Narradora1: va treure fil i agulla i allà li va arreglar 

Narradora2: i a ella aquella ajuda, el cor li va robar! 

 

Mare: Com et dius? 

Pare: Andreu, i tu? 

Mare: Núria. 

 

Narradora2: Passaren les setmanes, els mesos i uns quants anys, 

Narradora1: aquella parelleta, jo no eren uns estranys. 

Narradora2: Es van comprar una casa amb molta il·lusió 

Narradora1: i varen decidir que volien un nadó… 

 

Pare: Hem tingut un fillet que és tan petitet, tan petitet… 

Mare: Que li posarem de nom… 

Dos: Patufet! 

 

Narradora1: Però el nano no creixia, petit es va quedar, 

Narradora2: el metge deia que tot i el tamany estava sa, 

Narradora1: El pare i la mare a casa el van criar, 

Dos: i sempre l’enyoraven quan anaven a treballar... 

 
Mare: Avui cuino jo i demà cuines tu! 

Pare: Avui llauro jo i demà sembres tu! 

Dos: Fet! (Pare marxa d’escena) 



 

Primera escena (Casa) 
 
Mare: Hola! Sóc la mare d’en Patufet! Mireu-lo que bonic i que menudet que és! Ja des que 

era un nadó era tan petitet que dormia en un esclopet. Me l’estimo tant al meu fillet! Per cert, 

que l’heu vist per aquí? On deu ser ara? Patufet on ets? Ah, ja ho sé, deu estar entre les 

verdures. Patufet? Patufet? Entre les fulles de l’escarola… No. Ah! ja ho tinc! s’ha amagat 

dins de l’armari! Patufet? Patufet! Aquí tampoc hi és. Oh, no es deu haver posat a dins del 

forn i jo l’he engegat! Patufet!! Ah, per sort aquí no hi és. A veure com m’està quedant aquest 

pastís? Mmmm! Boníssim! On deu ser ara? Patufet on ets? 

 
Patufet: Sóc aquí mare! (So de la lupa, apareix en Patufet) 
 
Mare: Ai, quin espant, Patufet, no et trobava! 
 
Patufet: Doncs ja m’has trobat! Que et puc ajudar, mare? 
 
Mare: Doncs mira Patufet, havia pensat que avui per dinar podem fer arròs amb verdures. 
Què et sembla? 
 
Patufet: Que bé! M’agrada molt! Ho preparem junts? 
 
Mare: D’acord! (treure olla) Recordes la recepta? 
 

- Cançó recepta: Arròs amb verdures  
 
Mare: Primer sofregim la ceba, després els tomaquets, 
carxofa si és temporada, i sempre uns pesolets. 
 
Patufet: Primer sofregim la ceba, després els tomaquets, 
carxofa si és temporada, i sempre uns pesolets. 
 
Mare: Quan hi afegim l’arròs hi posarem la sal i l’all, 
i un cop tirem el brou ho farem bullir com mai! 
 
Patufet: Quan hi afegim l’arròs hi posarem la sal i l’all, 
i un cop tirem el brou ho farem bullir com mai! 
 
Mare: Ja per acabar, només ens queda posar-hi safrà... 
 
Safrà! És buit! Ai mareta meva, que no em queda safrà! Què farem ara? Sense safrà quedarà 
molt insípid! 
 
Patufet: Ja ho sé mare! Jo te’n puc anar a comprar! 
 
Mare: Tu? Ni parlar-ne! Ets massa petit! 



 

 
Patufet: Que no mare! Ja sóc gran! I jo no tinc por! 
 
Mare: Però potser jo sí que en tinc! I si et passa alguna cosa? 
 
Patufet: Que no em passarà res! Aniré amb molt de compte! 
 
Mare: Que et dic que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que NO! 
 
Mare: Que SÍ! Ai! 
 
Patufet: Visca!! 
 
Mare: D’acord, ves-hi tu. Però perquè tinc l’olla al foc… sinó hi aniríem plegats! 
 
Patufet: No pateixis mare, ja puc anar sol!(patufet marxa) 
 
Mare: Patufet on vas? Encara no t’he dit a on. 
 
Patufet: ui… perdó 
 
Mare: Ves a la parada del mercat de la Josefina. 
 
Patufet: La del tendal verd? 
 
Mare: Aquesta mateixa. Hi saps arribar? 
 
Patufet: Si mare, està aquí mateix! 
 
Mare: Has de caminar a la primera cantonada, fins a la segona cantonada i després girar a 
l’esquerra… 
 
Patufet: Que sí mare... ja veuràs que tornaré amb un tres i no res! 
 



 

Mare: Patufet, on vas? 
 
Patufet: A la parada del mercat de la senyora Josefina que té el tendal verd i està girant la 
segona cantonada… 
 
Mare: Molt bé. Però… amb que pagaràs? 
 
Patufet: Pagaré amb… amb… amb… 
 
Mare: Comencem bé Patufet… 
 
Patufet: Que em dones una monedeta... per pagar el safrà? Sispli... 
 
Mare: Té fill meu. Agafa-la ben fort que no la perdis. 
 
Patufet: Gràcies mare. Yuhu! Vaig solet a comprar al mercat! 
 
Mare: I sobretot vigila, que no et trepitgi ningú. 
 
Patufet: Tranquil·la mare, aniré a cantant i així si no em veuen com a mínim em sentiran. 
 
Mare: Que espavilat que és el meu nen... 
 
 
 
Segona Escena (Carrer) 
 

- PATIM PATAM PATUM 
 
Patufet: Ui! Quants peus, que grans son tots! I quin soroll que fan! Ai… aquesta moneda pesa 

molt…Des d’aquí abaix el món es veu enorme. (Coreografia amb els peus gegants) 

Potser tenia raó la mare i sóc massa petit... Potser hauria d’haver-me quedat a casa. La veritat 

és… que tinc una mica de por.  Ui, quina por que he passat! Però tots en tenim de por oi? No 

en teniu vosaltres? És normal tenir por! Clar, la por també t’ajuda a vegades, a estar atent, a 

superar els reptes! És la por que et fa ser valent! Així que si tinc molta por, podré ser molt 

valent! I Sóc petit però valent! I anant a buscar safrà, podré demostrar-li a la mare que ja puc 

sortir tot sol. I si em torna a venir la por… Sabeu que faré per allunyar-la? Cantar! Que qui 

canta els seus mals espanta. M’ajudeu? 

 
- PATIM PATAM PATUM 



 

Tercera Escena (Botiga) 
 

- Cançó de la botiguera - (Mentre canta munta la parada) 
 
Josefina: Jo sóc la Josefina, 

i aquesta és la meva botiga, 

t’ho posaré en una paperina, 

tant si és enciam com si vols una figa! 

 

Vine a comprar al mercat: producte de proximitat. 

Vine a comprar al mercat: producte de proximitat. 

 

Tinc caixes de peres i pomes, 

verdures no poden faltar, 

i si vols les espècies més bones 

Compra aquí sense dubtar! 

 

Vine a comprar al mercat: producte de proximitat. 

Vine a comprar al mercat: producte de proximitat. 

 

El producte més fresc el trobaràs: Al mercat! 

 

Josefina: Bon dia a tothom! (al públic)  Benvinguts i benvingudes al mercat!  Oh! Quin bon 

dia que fa avui. Quina fruita us agrada més? Els plàtans van molt bé perquè tenen molt 

potassi. Oh! i ara és l’època de les pomes, en tinc unes boníssimes. Ai, que venen els clients 

i si em despisto no vendré res. Ja parlem després! (al públic) Oh! Quin bon dia que fa avui. 

 
Patufet: Bon dia senyora Josefina! 
 
Josefina: Bon dia! Ai, carai! Qui parla? 
 
Patufet: Sóc jo! Que no em veu? 
 
Josefina:  Òndia tu, quina cosa més curiosa: Una moneda que parla! 
 
Patufet: No és la moneda la que parla, sóc jo, en Patufet! 
 
Josefina: Òndia tu, quina cosa més graciosa: Un nen diminut! 
 
Patufet: Sóc el fill de la Núria i l’Andreu! 
 



 

Josefina: Oi sí! El fill de la Núria! Com no hi he caigut! Si ella ja m’ho ha dit ja, que ets molt 
menudet! Recordo una vegada que va venir ton pare i em va dir que et duia a la butxaqueta 
de la camisa! 
 
Patufet: Si! Els meus pares em treuen molt a passejar a la seva butxaqueta. Gràcies a això 
em sé el camí per arribar fins aquí! 
 
Josefina: Renoi que espavilat! I que valent que ets de venir fins aquí tu solet! 
 
Patufet: Es que la mare té l’olla al foc però s’ha quedat sense safrà! I jo li he de portar perquè 
l’arròs quedi ben bo! 
 
Josefina: Safrà necessites? Has vingut al millor lloc: Tinc el safrà més bo que hi ha! Te’n 
poso una paperina? 
 
Patufet: El que es pugui comprar amb aquesta moneda. 
 
Josefina: Doncs som-hi: Safrà, safrà, és el millor que hi ha! Safrà, safrà, és el millor que hi 
ha! Aquí tens! Agafa-ho bé que aquesta paperina és molt grossa per tu. No la perdis. 
 
Patufet: Moltes gràcies senyora Josefina! 
 
Josefina: Gràcies a tu, Patufet! Que tinguis un bon dia! 
 
Patufet: Adèu!  
 
Josefina: (recollint parada) Òndia tu, quina sorpresa en Patufet! I recordeu, si voleu comprar 

productes de proximitat heu de venir: Al mercat! (música, recollir) Això li he d’explicar a 

l’Antonia. Antonia! Antonia! No endevinaràs el que m’ha passat avui! Saps qui ha vingut a la 

parada? El fill de la Núria. Sí, dona sí! En Patufet! Aquell tant diminut! És tan petit que s’ha 

de mirar amb una lupa! Després vinc a fer el cafè i t’ho explico!  

 
- PATIM PATAM PATUM 

 
 
  



 

Quarta Escena (Casa) 
 
Mare: Ai quin patir… Hauré fet bé deixant anar al Patufet tot sol? I si li ha passat alguna cosa? 
 
Patufet: Ja sóc aquí mare! 
 
Mare: Ai quina alegria! Patufet, vine cap aquí que et donaré un petonet! 
 
Patufet: Mira mare, aquí tens el safrà! 
 
Mare: Que n’és d’espavilat el meu Patufet! 
 
Patufet: Gràcies mare! 
 
Mare: En posem una mica a l’arròs per donar-hi el toc final? 
 
Patufet: Sí!  
 
Mare: Ja per acabar, només ens queda posar-hi safrà… 
Si ho deixem reposar, que bo que quedarà! 
 
Patufet: Visca! Que et puc ajudar amb alguna cosa més? 
 
Mare: No, gràcies fill meu. Ara només ens queda esperar. 
 
Patufet: D’acord! I el pare, que no ve a dinar? 
 
Mare: Avui no! Avui es quedarà al camp. 
 
Patufet: Pobre pare, que no podrà menjar aquest arròs tan bo que hem preparat. 
 
Mare: Ja li guardarem una mica per sopar!  
 
Patufet: I no dinarà? 
 
Mare: I tant que sí! S’ha endut un cistell ple de menjar! 
 
Patufet: Ah, que bé. Com aquest? 
 
Mare: Sí, exactament com aquest… Ai no! 
 
Patufet: Què passa? 
 
Mare:  Aquest és el cistell que s’havia d’endur el pare! Mira que n’és de despistat, algun dia 
perdrà el cap! 
 
Patufet: Que li puc portar jo? 
 



 

Mare: Tu? Però si el tros del pare està molt més lluny que la parada de la Josefina! 
 
Patufet: Però em sé el camí perfectament! No em trepitjarà ningú, t’ho prometo! 
 
Mare: Però hauries de travessar tot el camp fill meu! Ai, no, no, és massa perillós! 
 
Patufet: Si us plau mare! A mi no em fa por! 
 
Mare: Que et dic que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que sí! 
 
Mare: Que no! 
 
Patufet: Que NO! 
 
Mare: Que SÍ! Ai! 
 
Patufet: Visca!! 
 
Mare: Ja m’has tornat a enredar…  
 
Patufet: Confia en mi mare! Si us plau... 
 
Mare: Tens raó fill meu, hauria de confiar més amb tu. Has demostrat ser molt espavilat i no 
hauria de patir tant. 
 
Patufet: I és clar que no! Tot anirà bé! 
 
Mare: D’acord doncs, però no t’entretinguis!  
 
Patufet: No pateixis mare! 
 
Mare:  I ves amb compte quan creuis el carrer! 
 
Patufet: Sí! 
 
Mare: I no et paris a parlar amb desconeguts! 
 
Patufet: No... 



 

 
Mare: I vigila si et trobes animals salvatges! 
 
Patufet: Que sí... 
 
Mare: I no t’oblidis de cantar ben fort! 
 
Patufet: Tranquil·la mare, ja veuràs que tornaré de seguida! 
 
 
 
Cinquena Escena (Camp) 
 

- PATIM PATAM PATUM 
 
Patufet: Quina il·lusió! Avui és el primer dia que surto sol de casa i m’han deixat sortir dos 

cops! No un, no, dos cops! Per anar al mercat i per anar a portar-li aquest cistell al pare. Està 

al tros que hi ha a l’altre costat d’aquests camps. I a mi m’encanta passejar pel camp… Olorar 

les flors, mirar les muntanyes, i córrer amunt i avall… Zum, zum, zum! (So de tro) Ai! Quin 

espant, què ha sigut això? 

 
Narradora1: El que no sabía en Patufet es que uns núvols grisos s’apropaven des de darrera 
de la muntanya, i ben aviat van cobrir tot el camp i el cel blau es va tornar fosc. 
 
Patufet: Ui, ui ui… Quin cel més negre… 
 
Narradora1: I van començar a caure gotetes d’aigua del cel. Primer eren molt poquetes. A 
veure com fem aquestes gotetes? Piquem amb un dit el palmell de l’altra mà. Goteta a 
goteta… 
 
Patufet: Ai, que comença a ploure… 
 
Narradora1: I poc a poc van anar caient més i més gotes. I ara piquem amb dos dits! 
 
Patufet: Ai, que em mullaré de dalt a baix! 
 
Narradora1: I cada vegada plovia més i més, i ara picarem amb tres dits i una mica més 
ràpid! 
 
Patufet:  Ai, que acabaré ben xop! 
 
Narradora1: I la tempesta era ja tan i tan gran que picarem amb els quatre dits a la mà i molt 
de pressa! 
 
Patufet: Ai, quin fred que tinc! 
 



 

Narradora1: I en Patufet, va córrer a aixoplugar-se en qualsevol lloc que hi hagués a prop.  
 
Patufet: Ai, que faré ara! No hi ha cap arbre! Ni cap casa! On m’amagaré? Si em mullo més 
agafaré un bon refredat! I no m’agrada posar-me malalt! 
 
Narradora1: I en Patufet, de cop i volta, va veure la col més gran que havia vist mai. 
 
Patufet: Ja ho tinc! M’amagaré al cor d’aquesta col, així no em mullaré més. I quan pari de 
ploure aniré a buscar el pare! 
 
Narradora1: Però va ploure tanta estona… a veure com plou?  
 
Narradora2: Tanta estona va ploure que el pobre Patufet, cansat com estava, es va quedar 
adormit a dins d’aquella col… (xxxt) I no va poder veure allò que es va apropar quan va parar 
de ploure… 
 
 

- Coreografia del bou 
 
 
Patufet: Ai no, bou, no! No em mengis que sóc un nen, no una col! 
 
Narradora2: I el bou es va empassar el Patufet tot sencer, sense ni tan sols mastegar-lo.   
 
Patufet: Ai no, auxili! Socors! 
 
Narradora2: Ai! Quin desastre! Pobre Patufet, i pobres pares que encara no en saben res. 
Anem a veure que fan. 
 
 
 
Sisena Escena (Casa) 
 
Mare: On deu ser el meu Patufet? Amb aquesta pluja que ha caigut arribarà tot moll, pobret! 

Qui ho hauria dit que amb el sol radiant que feia cauria aquest xàfec. I mira que ahir a la nit 

vaig mirar les notícies i van dir que no plouria i ells mai s’equivoquen. Ai, però les hauria 

d’haver mirat avui al matí, abans de deixar-lo sortir. Sort que ja ha parat de ploure. Ai… el 

meu petitonet… espero que s’hagi pogut aixoplugar algun lloc, perquè per ell les gotes són 

enormes. Clar, que si ha arribat a temps, ara estarà amb el seu pare, i per tant estaran bé. 

Deu estar amb son pare a recer menjant les coses del cistell. I jo aquí patint! Ja m’ho diu en 

Patufet que no hauria de patir tant.  

 



 

Pare: Hola, hola! (OFF) 
 
Mare: Ai ja és aquí. Vine petitet meu i deixa que t’assequi! 
 
Pare: Oh, moltes gràcies carinyet! 
 
Mare: Però que hi fas tu aquí? 
 
Pare: No t’ho creuràs! M’he deixat el cistell amb el menjar! 
 
Mare: Ja ho sé prou bé que te l’has deixat! Per això ha vingut a portar-te’l el Patufet. 
 
Pare: En Patufet? Tot solet? 
 
Mare: Sí, en Patufet, tot solet. On és per cert, que deu estar ben xop! 
 
Pare: Oh, no ho sé, jo no l’he vist pas. 
 
Mare: Com que no l’has vist? Si ha vingut a buscar-te!  
 
Pare: Ostres, doncs et ben juro que no l’he vist jo! 
 
Mare: T’has d’haver creuat una cistella pel camí si o si! 
 
Pare: que no! 
 
Mare: Que sí! 
 
Pare: que no! 
 
Mare: Que sí! (cop amb l’escarola) 
 
Pare: Vols dir que mentre jo venia cap aquí a buscar el cistell ell ha anat cap allà a portar-
me’l? 
 
Mare: Seràs moniato! Com has pogut creuar-te amb el teu fill i no veure’l! 
 
Pare: Eh… No ho sé… 
 
Mare: Au, passa cap allà un altre cop i anem-lo a buscar! Pobre Patufet! Ja venim petitó!... 
Andreu! 
 
Pare: Eh… Al rescat!  
 
 
 
 
  



 

Setena Escena (Camp) 
 
Mare: Patufet! Fill meu! si em sents aixeca els braços amunt i salta perquè la mama et vegi.  
 
Mare: Patufet! Sóc la mama!  
Patufet, a veure si estàs per aquí? No. Vaig a mirar cap a una altre banda. 
Patufet, la mama i el papa són aquí! 
Patufet, ai, que no et trepitgi! 
Patufet, a veure si el sento per aquí! No sento res! Tampoc per aquí!  
Estic molt preocupada. 
 
Pare: Patufet! Crida ben fort fill! 
 
Mare: Patufet! Surt d’on estiguis amagat que ara no és moment de jugar! 
 
Pare: Mira Núria! El cistell de menjar! 
 
Mare: Això vol dir que ha de ser per aquí a prop. Andreu, mira tots els racons! 
 
Mare i Pare: Patufet? Patufet! (fluix) 
 
Patufet: Ai! Em sembla que sento els meus pares! 
 
Pare: Ai carai! Em sembla que sento veus! Es vostè el que parla senyor bou? 
 
Mare: Andreu, no diguis tonteries! Patufet on ets? 
 
Patufet: On sóc? No ho sé… És un lloc fosc i calentó… però fa molta pudor! 
 
Pare: Que sí, que sí, que aquest bou parla! 
 
Mare: Andreu, per favor, que m'estàs espantant! Seguim buscant al Patufet! 
 
Pare: Patufet? 
 
Patufet: Ah sí! Ja me’n recordo! Un bou se m’ha empassat! Dec ser a la seva panxa! 
 
Mare: Ai! Ara a mi també m’ha semblat sentir una veu… 
 
Pare: Ja t’ho deia jo! Aquest bou parla! Senyor bou, em podria dir on està el meu fillet? És 
així, petitet, petitet… 
 
Mare: Però com vols que el bou parli? Això és que en Patufet deu ser a prop!  
 
Mare i Pare: Patufet, on ets? 
 
Patufet: A la panxa del bou! On no hi neva ni plou! 
 



 

Pare: Has sentit alguna cosa? 
 
Mare: No pas.  
 
Mare i Pare: Patufet, on ets? 
 
Patufet: A la panxa del bou! On no hi neva ni plou! 
 
Mare: Ara sí m’ha semblat sentir alguna cosa! 
 
Pare: Oi que sí! 
 
Mare i Pare: Patufet, on ets? 
 
Patufet: A la panxa del bou! On no hi neva ni plou! 
 
Mare: Amb la llanxa del brou... 
 
Pare: On la nena del pou? 
 
Patufet: A la panxa del bou, on no hi neva ni plou! 
 
Mare: Ah! A la panxa del bou!  
 
Pare: Ja t’ho deia jo que el bou parlava! 
 
Mare: Fill meu! Som aquí! Ai bou, estigues quiet! Hem vingut a buscar-te! 
 
Pare: Però què fas dona!?  
 
Mare: Salvar al meu fill! Patufet ja vinc! 
 
Pare: Noooo, Així espantaràs al bou i marxarà corrents amb el nostre Patufet! 
 
Mare: I què fem sinò? 
 
Patufet: Ja ho tinc! Quan el bou es tiri un pet sortiré volant! 
 
Pare: Molt bona idea Patufet! 
 
Mare: Ara només cal esperar… 
 
Pare: Res d’esperar! Li donarem de menjar! Té bou! Menja’t una col! 
 
Mare: Aquí tens una altra! 
 
Pare: Una més, una més! 
 



 

Mare: Andreu, aquestes cols no són nostres, i potser el pagès s’enfadarà! 
 
Pare: Agafa la cistella del menjar, Núria! 
 
Mare: Aquí la tinc! 
 
Pare: Perfecte! dóna’m coses! 
 
Mare: Escarola!  
 
Pare: La verdura que més mola! 
 
Mare: Nap! 
 
Pare: Per desfer el tap! 
 
Mare: Bròquil!  
 
Pare: Menja bròquil, no siguis tòtil! 
 
Mare: Pastanaga!  
 
Pare: Qui la fa la paga! 
 
Mare: Remolatxa! 
 
Pare: Per tenir una bona ratxa! 
 
Mare: Carxofa!   
 
Pare: És una bona xofa! 
 
Mare: Tomàquets! 
 
Pare: Per tirar-te uns bons pets! 
 
Mare: Ceba! 
 
Pare: Seva, teva, meva, compartir és viure! Dóna’m un kiwi! 
 
Mare: Kiwi? Però si no tenim kiwis! 
 
Pare: Llàstima! Perquè van molt bé per anar de ventre: 
 
Mare: Ah, si és per això, millor una pruna! 
 
Pare: Doncs una pruna! 
 



 

Mare: Tampoc en tenim. 
 
Pare: Però Núria... 
 
Patufet: Ai que ja es mou, ai que ja surto, ai que ja vinc! (pet) 
 
 

- Cançó del pet de bou 
 
 
Mare: 
Ja ve, ja ve!  
 
El pobre Patufet, ja ve, 
Em pregunto si estarà bé. 
  
Pare: 
Ja surt, ja surt! 
  
El pobre Patufet, ja surt, 
Ens hem endut un bon ensurt! 
  
Mare: 
Ja ve, ja ve! 
Pare: 
Ja surt, ja surt! 
  
Els dos: El pobre Patufet, 
  
Mare: 
Ja ve! 
Pare: 
Ja surt! 
  
(Super pet) 
  
Mare: 
Tot bé? 
Pare: 
Quin tuf! 
  
 



 

Els dos: 
Ja està, aquí! 
El pobre Patufet, per fi! 
  
Patufet: Ja és hora de sortir d’aquí!!! (En Patufet surt disparat amb serpentines de colors) 
 
Pare: En Patufet! 
 
Mare: Fill meu! Vine cap aquí que et donaré un petonet! Oh, millor te’l dono després d’una 
bona dutxa! 
 
Patufet: Gràcies mare, gràcies pare. Ha sigut tota una aventura!  
 
Mare: Estàs bé fillet meu? 
 
Patufet: I tant! Em sap greu haver-vos fet patir. M’he quedat dormit a sota la col i el bou se 
m’ha empassat sencer! Però no m’ha mastegat, és un bou molt bo. 
 
Pare: Quina sort! És un bon bou. 
 
Mare: Au doncs, ara tornem cap a casa i a menjar un plat d’arròs ben calent, que això ho cura 
tot. 
 
Patufet: Sí! 
 
Mare: I a partir d’ara, Patufet, podràs ajudar-nos amb les compres de casa! 
 
Patufet: Visca! 
 
Pare: I aniràs sol a l’escola! 
 
Patufet: Yuhu! 
 
Mare: Però lo de passejar sol pel camp… potser quan et facis una mica més gran eh! 
 
Pare: Fins aleshores passejarem tots junts els diumenges! 
 
Patufet: Sí! I ara, a menjar-nos l’arròs amb safrà! Que si no, es refredarà! 
 

I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, 

que aquest conte s’ha acabat! 

I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, 

que aquest conte ja s’ha fos! 

I catacric, i catacrac, 

aquest conte ja te l’he explicat! 


