
 

 

Els tres amics i en Patufet 

 

NARRADOR: Vet aquí que una vegada hi havia uns nens que els hi encantava contar 
contes als seus amics. Per aquesta raó es van organitzar i van decidir explicar, entre tots 
tres, el conte d’un nen que quan va néixer era tan petit tan petit que tothom el coneixia 
com en Patufet.  

 

ELS TRES AMICS I EN PATUFET 

 

VÍCTOR 

Holaaa! hem vingut aquí per explicar-vos contes.  

Perque ens volíem divertir, volíem que vosaltres us divertiu... Ens ha costat fer-ho... I 
aleshores, doncs, nosaltres tres vam decidir fer el Patufet. Primer el faré jo, i després el 
farà la Marta i després el Bernat.  

 

Hi havia una vegada... Shht! 

 

Hi havia una vegada un pare i una mare que tenien un fill tan petit, tan petit que li deien 
Patufet.  

Un dia la mare estava preparant el dinar i va dir: “Quin neguit em fa sortir, si el dinar ja 
bull al foc i no trobo safrà enlloc”  

I el Patufet li va dir: “Mare, mare jo vull anar a buscar el safrà”  

I va dir: “No, no veus que ets tan petit que et trepitjarien?”.  

I va començar a gemegar: “Jo vull anar... jo vull anar a buscar el safrà, jo vull anar a 
buscar el safrà”. 

“Esta bé, per no sentir-te plorar aquí tens un dineret i ja hi pots començar a anar”. 

 

NARRADOR 

Era normal que la mare d’en Patufet estigués preocupada, perquè, com que era tan petit, 
tenia por que quan anés pel carrer la gent no el veiés i el trepitgessin. Però en Patufet, 



que era un noi molt eixerit, va tenir una idea: aniria cantant ben fort tota l’estona, 
perquè així el sentirien i no el trepitjarien. 

 

VÍCTOR 

I anava cantant: “Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, 
no trepitgeu en Patufet”. 

 

MARTA 

I anava cantant: “Patim, patam, patum, homes i dones del cap dret, patim, patam, patum, 
no trepitgeu en Patufet”. 

 

I va arribar a la botiga, que es deia Can Josepet.  

 

NARRADOR  

En Patufet va entrar a la botiga, però com que anava sota la moneda, que era més grossa 
que ell, no se’l veia. I sabeu què va passar? Bé, val més que ho continuï explicant la 
Marta. 

 

MARTA 

El botiguer quan va veure una moneda caminant es va espantar molt i va dir: “Qui ets? 
Què vols?” 

I en Patufet va dir: “Una paperina de safrà”.  

Quan el botiguer s’hi va fixar bé va veure que era en Patufet i l’hi va donar... I se’n va 
anar cap al poble.  

 

NARRADOR 

En Patufet va sortir de la botiga molt content perquè havia comprat el safrà i la mare es 
posaria molt contenta. Però la gent, al carrer, es fregaven el ulls i no es podien creure el 
que veien.  

“Mira, mira –deien- una paperina que canta i camina tota sola pel carrer!” 

 

VÍCTOR 



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

 

I li va donar a la mare i la mare es va posar molt contenta. I va dir: “Ara només falta 
portar-li el dinar al pare”.  

I en Patufet també va dir: “Jo, jo mare, jo hi vull anar”.  

I va dir: “No, no, això sí que no. Que no veus que ets tan petit que et trepitjarien?” 

I es va posar a gemegar: “Jo vull anar a portar el dinar al pare, jo vull anar a portar el 
dinar al pare”. 

“Està bé, per no sentir-te plorar aquí tens el cistell i ja hi pots començar a anar”.  

 

Es va posar el cistell i va començar a cantar: “Patim, patam, patum, homes i dones del 
cap dret, patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet”. 

 

NARRADOR 

Ara obriu bé el ulls i també les orelles, perquè en Bernat us explicarà la cosa més 
fantàstica que mai us pugueu imaginar: com és que en Patufet va acabar a la panxa d’un 
bou. Sí, sí, ho heu sentit bé, a la panxa d’un bou... 

 

BERNAT 

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

Però de sobte es va posar a ploure i en Patufet es va amagar sota una col. Llavors es va 
adormir. Va parar de ploure i va arribar un bou que estava afamat. Llavors es va menjar 
la col amb el dinar del pare i en Patufet i ell es va quedar allà menjant cols. Fins que el 
pare es va afartar que no li portaven el dinar i va anar a casa i va dir: “Que no em porteu 
el dinar?”. I va dir la mare del Patufet: “Però que no ha vingut el Patufet a portar-te’l?”. 
I ell va dir: “Nooo”. I es van espantar molt, van anar al camp i van començar a cridar: 
“Patufet, Patufet, on ets?” 

 

MARTA 

I van sentir una veu molt fluixeta: “Sóc a la panxa del bou on ni neva ni plou”. 

 

VÍCTOR 

Quan el bou es tiri un pet sortirà en patufet”.  



 

MARTA 

I van tenir una idea: atipar-lo, atipar-lo fins que es faci un pet. 

  

VÍCTOR 

I aleshores va venir el bou i li van començar a donar menjar, menjar, menjar... 

 

BERNAT 

El bou va aixecar la cua de tanta estona menjant cols i va fer un gran pet. I va sortir en 
Patufet.  

 

MARTA 

Va sortir en Patufet amb barretina i tot. Fí. 

 

VÍCTOR 

Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte ja s’ha acabat. 

 

NARRADOR 

Moltes gràcies a en Bernat, la Marta i en Víctor.  

I vosaltres? Oi què també us agrada explicar contes? Doncs, què espereu? Segur que 
sabeu moltes històries, i, ja ho heu vist, podeu fer molt feliços els vostres amics! 
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