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               A LA PANXA DEL BOU  

      Adaptació Adelaida Frías 

                           http://www.obresdeteatre.com  
 

 

 

              - 8 pàgines -  

 

      Personatges per ordre d’aparició 

 

     1-  MARE 

     2-  PATUFET 

     3-  GAT 

          4-  BOTIGUERA 

     5-  NEN (ò NENA, ò CORUS DE NENS) 

     6-  COL  

     7- BOU  

 

La Col i el Bou poden ser actors disfressats, o bé que portin el dibuix retallat en cartró del 

vegetal i de l’animal respectivament. En tot cas, si no es disposa de suficients actors, la 

mateixa Botiguera pot fer de Col, i el Nen pot fer de Bou. 
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Al fons a la dreta, una tauleta coberta fins al terra per una tela. Al damunt, una paella de 

joguina amb una cullera de fusta, i una caixeta plena de tires de paper de colors (per fer 

de verdures tallades). 

 

ESCENA 1 

Per l’esquerra entra la mare amb davantal, molt esverada, i corre cap a la paella. 

MARE  : — Pèsols i pastanagues! És tardíssim, i la paella per fer! 

Aboca el contingut de la caixeta dins la paella i ho remena amb la cullera. Entra en Patufet 

fent saltirons, seguit pel Gat. 

PATUFET : — Mare, puc anar a jugar al carrer? 

MARE  : — De cap manera! Ets massa petit! 

PATUFET : — (creua els braços i protesta) El Gat també és petit, i pot sortir! 

MARE  : — No és el mateix, Patufet! 

GAT  : — Miau marramiau! Doncs juguem aquí sense fe r cacau! 

En Patufet es treu de la butxaca una cinta amb un tap de suro i la fa ballar davant del Gat, 

que la pica amb la pota. En Patufet s’allunya arrossegant el suro, i el Gat el persegueix. 

MARE  : — Llàgrimes i gemecs! No tinc safrà!  (es posa les mans al cap) 

En Patufet i el Gat s’aturen a mirar-la. 

MARE  : — Però no puc anar-ne a comprar, que la pae lla se’m cremarà! 

PATUFET : — Ja hi vaig jo, mare! 

MARE  : — De cap manera! Que ets massa petit! 

PATUFET : — El gat m’acompanyarà! Oi que sí, mixo? 

GAT  : — Marramiau! Corrent i saltant sota el cel b lau! 

MARE  : — Estàs segur? No et perdràs? 

PATUFET : — Que nooo! Oi que no, mixo? 
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GAT  : — Miau, que no sóc babau! 

MARE  : — No hi ha més remei! Té, amb un dineret en  tindràs prou. 

La mare treu de darrere la taula una moneda (cercle de cartró de més d’un pam, pintat de 

groc, amb un número 1 de color negre si es vol), i li dóna. 

PATUFET : — Adéu mare! 

MARE  : — No triguis, Patufet! 

En Patufet i el Gat fan un parell de voltes a l’escenari avançant a saltirons. La Mare fica la 

paella, la cullera i la caixeta dins un calaix amagat sota la taula, i marxa per la dreta. 

Mentrestant, per l’esquerra entra un Nen (o Nena, o un corus de Nens i Nenes si es vol: 

poden saltar a corda o passar-se una pilota). Tots canten juntament amb en Patufet i el 

Gat: 

TOTS  : — PATIM, PATAM, PATUM, HOMES I DONES DEL CA P DRET 

                           PATIM, PATAM, PATUM, NO TREPITGEU EN PATUFET! 

NENS  : — Vine a jugar amb nosaltres, Patufet! 

PATUFET : — No puc, que perdria el dineret!  

NENS  : — Doncs deixa’ns el teu gat! 

GAT  : — No, no; que li he de fer costat! 

 

 

ESCENA 2 

Mentrestant ha entrat per la dreta la Botiguera amb bata de treball, i s’ha posat darrere la 

taula. Al damunt hi deixa per exemple un pebrot, uns plàtans i una paperina grossa, per 

figurar el mostrador (pot treure els objectes d’un cistell amagat sota la taula). El Nen (o 

Nens) marxen per l’esquerra.  
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La Botiguera va picant la taula amb un matamosques, molt absorta en la seva cacera. En 

Patufet i el Gat se li acosten sense fer soroll i s’ajupen davant la taula perquè no els vegi. 

PATUFET  : — Bon dia!  

GAT   : — I bona hora! 

BOTIGUERA : — Ai! He sentit una veueta! 

PATUFET  : — Que em donarà un dineret de safrà? 

BOTIGUERA : — Si no veig ningú! 

PATUFET  : — És que soc molt petitet! 

GAT   : — I jo també!  (tots dos riuen d’amagat) 

BOTIGUERA : — Però qui parla? 

PATUFET  : — Que no ho endevina? 

BOTIGUERA : — Em sembla que és un ocellet. 

GAT   : — Fred, fred! 

BOTIGUERA : — Doncs no serà una formigueta? 

GAT   : — Gelat, gelat! 

En Patufet fa ballar el dineret per sobre del seu cap. 

BOTIGUERA : — Ui, jo veig un dineret que parla tot sol! 

GAT   : — Fred, glaçat! 

BOTIGUERA : — Jo diria que és... en Patufet i el se u gat! 

 

(...) 

 

Aquest text és un fragment. Si us interessa adquirir-lo sencer, sol·liciteu-lo a                 

                                        adelaida.delaire@gmail.com 


