
 
 

Fem castells! 
 

De Roger Roig (textos) i Hugo Prades (il·lustracions) 
 

El Patufet s’endinsarà en el món casteller per explicar als més 
petits una tradició que pot ser mostra de convivència i superació 

 
S’hi poden pintar els castellers amb els colors de la colla  

que vulgui el lector 

 
En aquest conte el Patufet descobreix els castells, una tradició ben 
antiga i estesa arreu del territori, que és alhora una demostració 
emocionant d’unió i superació. Juntament amb els seus amics, viurà a 
peu de plaça una actuació castellera i aprendrà un munt de coses a 
l’entorn del fantàstic món dels castells. Al final, fins i tot se li 
encomanaran les ganes de fer-ne. Vinga amunt...! 
 

La col·lecció El Patufet explica les festes populars catalanes més 
emblemàtiques als infants a partir de llibres amb grans il·lustracions  

en color i senzills textos en vers. 
 



Extractes del llibre: 
 

«Per bastir el castell com cal 
només falta el pom de dalt. 
El so estrident de la gralla 

entusiasma la canalla.» 
 

 
 

«Tot just quan, amb la maneta, 
l’enxaneta fa l’aleta, 
el Patufet, juganer, 

pensa: “Vull ser casteller!”» 
 

 



 
 

«La família castellera, 
sempre endavant, mai enrere, 

va creixent dia a dia 
amb il·lusió i valentia.» 

 

 
 

 

Roger Roig (Valls, 1971). És llicenciat en filologia catalana i treballa en el món 
editorial. Ha publicat diversos contes per a infants, entre els quals destaquen 
"Les aventures del Zum-Zum i els seus amics". 

Hugo Prades (Tarragona 1968). Il·lustrador. Treballa per a editorials, 
institucions culturals i museus, i ha il·lustrat contes per a infants, llibres de text i 
jocs de taula. És conegut pel seu particular estil i humor. 
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