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En Patufet
NARRADOR
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NARRADOR Vet aquí que una vegada hi havia un nen tan menut, tan menut,
que li deien Patufet.
Un dia que la mare d’en Patufet era a la cuina fent l’arròs a la
cassola, el nen va sentir que s’exclamava:

MARE Ai, Senyor, què faré ara? Se m’ha acabat el safrà!
PATUFET No pateixis, mare, ara mateix te’n vaig a comprar.
MARE De cap manera, Patufet. Tu no hi pots anar, que ets massa petit.
PATUFET Va, mare, deixa-m’hi anar. Per què no hi puc anar?
Segur que no em passarà res.

MARE Que no, que ets massa menut i no et veuran.
PATUFET Vaaa, mare... Jo hi vull anar... Ja cantaré pel camí i així no em
trepitjaran... Deixa’m anar a ca l’adroguer a buscar safrà, va...

NARRADOR Tant va somicar, tant va plorar i tant va insistir... que la mare li va
donar un dineret i l’hi va deixar anar.
Un cop al carrer, en Patufet es va posar el dineret al cap i va
començar a cantar:

PATUFET (Cantant)

Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret,
patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet.
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NARRADOR I la gent s’esverava perquè sentia la cançó i només veia una moneda

que caminava tota sola. Quan va arribar a la botiga, en Patufet va dir:

PATUFET Senyor botiguer, que em donaríeu una paperineta de safrà?
NARRADOR L’adroguer es va quedar de pedra: sentia una veu i no veia ningú,
només una moneda a terra.

ADROGUER Però... qui hi ha?
PATUFET Soc jo!
ADROGUER On?
PATUFET Aquí!
ADROGUER Qui?
PATUFET Aquí baix, soc en Patufet, sota el dineret.
ADROGUER Aaah, Patufet! No et veia. Dius que vols safrà?
NARRADOR I amb la paperina de safrà al cap, en Patufet va tornar a casa seva
tot cantant:

PATUFET Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam,
patum, no trepitgeu en Patufet.

9

M'expliques un conte? OK.indd 9

27/7/18 11:25

NARRADOR La gent s’esverava, com abans, perquè només veia una paperina
cantant i saltant tota sola pel carrer.
Quan va arribar a casa va dir a la mare:

PATUFET Ho veus?, no m’ha passat res i, tot i ser tan menut, no m’ha trepitjat
ningú ni he pres cap mal.

MARE Sí, molt bé.
PATUFET Segur que ara podré portar el dinar al pare, que és a l’hort treballant.
MARE Noooo, Patufet. Que et pots perdre i no vull que et passi res.
Ja t’he dit que ets massa petit.

PATUFET (Somicant) Vaaa, mare, deixa-m’hi anar.

Vull portar el dinar al pare... Sisplau, vaaaa...

NARRADOR Tant va somicar, tant va plorar i tant va insistir... que finalment la

mare li va donar el farcellet del dinar i l’hi va deixar anar.
Però vet aquí que quan en Patufet era a mig camí...
		(Pausa)
		 ...es va posar a ploure tan fort que es va haver d’aixoplugar sota una
col. I estava tan ben resguardat que un bou que passava per allà
solament va veure una col verda i grossa, i decidit, nyaaamm!, se la
va cruspir... I què li va passar, al pobre Patufet?
Això és justament el que volien saber els seus pares: què li havia
passat. El pare, cansat d’esperar el dinar, va tornar a casa.
10
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MARE Però si en Patufet t’ha vingut a portar el dinar!
PARE En Patufet?!
MARE Sí, que en fa d’estona que ha sortit!
PARE Ai, ai, el meu petitó.
NARRADOR El pare i la mare d’en Patufet, molt preocupats, el van sortir a buscar
i no paraven de cridar-lo:

PARE i MARE Patufeeet, on eeets? Patufeeet, on eeets?
NARRADOR I de cop, van sentir:
PATUFET (Efecte eco)

A la panxa del bou, que no hi neva ni plou.

NARRADOR Quan el pare i la mare van trobar el bou, el van començar a atipar

de menjar. I el bou va arribar a menjar tant i tant, que es va tirar un
gran pet...
		
(Pet sonor)
...i així va sortir en Patufet!
		 I conte contat,
conte explicat.
Que tot és mentida
és ben veritat.
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