
ESCENA 1 

LES PERSONES GRANS 
 

PILOT: Una vegada, vaig veure un dibuix espectacular en un llibre sobre la selva que es deia “Històries 

viscudes”. Representava una boa empassant-se una bèstia.  

  
 Veiem el dibuix. 
 

PILOT: El llibre deia que les boes s'empassen la presa sense mastegar. I després no poden moure's i dormen 

durant els sis mesos de la digestió. Hi pensava molt, en les aventures de la selva i, aleshores un dia, per la meva 

banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. Era així. 

 

 Veiem el seu dibuix.  
 Apareix una PERSONA GRAN. 
 
PILOT: N'estava tan orgullós que vaig ensenyar la meva obra mestra a les persones grans i els vaig 
preguntar si el dibuix els feia por.  

PERSONA GRAN: Per què m'hauria de fer por un barret?  

PILOT: El meu dibuix no representava un barret! Era una boa que digeria un elefant. Llavors vaig dibuixar 

l'interior de la boa, perquè ho poguessin entendre. Les persones grans sempre necessiten explicacions. El meu 

segon dibuix era així: 

 
 Veiem el segon dibuix. 
 

PERSONA GRAN: Deixa't estar de dibuixos de boes i interessa't per la geografia, la història, el càlcul i la 

gramàtica. 

PILOT: Així va ser com vaig abandonar als sis anys una prometedora carrera de pintor. Les persones grans mai 

no entenen res...  

PERSONA GRAN: Què? 

PILOT: I per als nens és molt pesat haver-los d'anar donant sempre explicacions. Per això vaig aprendre a 

pilotar avions. Per enfilar-me ben amunt i poder anar al meu aire. I al llarg de la vida, he viscut molt entre les 

persones grans. Quan en trobava una que em semblava una mica interessant, l'hi feia l'experiment del meu 

primer dibuix... 

PERSONA GRAN: Sí, i tant! És un barret. 

PILOT: I és clar, ja no li parlava ni de boes, ni de selves, ni d'estels. Em posava al seu nivell. Li parlava de golf, 

de política i de corbates. I la persona gran estava tan contenta d'haver conegut un home tan assenyat. 

 
 Se'n va, ben satisfeta, la PERSONA GRAN. 



ESCENA 2 
DIBUIXA'M UN XAI 

 

PILOT: O sigui que he viscut tot sol, sense ningú amb qui poder parlar, fins que vaig tenir una avaria al desert 

del Sàhara,  ara fa uns anys. 

 

 S'havia trencat alguna cosa del motor. I de cop i volta va començar a sortir fum, molt de fum 
negre, però no sabia d'on. Totes les agulles dels indicadors s'havien tornat boges. Vaig mirar cap a un 
costat i cap a l'altre a través del vidre de la cabina del pilot i només veia sorra. Per tot arreu. L'avió 
durant uns segons es va descontrolar, i l'hèlix va aturar-se. Què podia fer? Em vaig aguantar el cap amb 
les dues mans, em vaig col·locar bé les ulleres i mentre feia piruetes pel cel, encara no sé molt ben bé 
com, vaig agafar ben fort els comandaments i l'avioneta va aterrar enmig del desert. 

La primera nit, em vaig adormir a milers de quilòmetres de la civilització. Molt més aïllat que un nàufrag 

al mig de l'oceà. O sigui que imagineu-vos la sorpresa que vaig tenir, tot just a trenc d'alba, quan una veueta 

molt especial em va despertar. 

 

PETIT PRÍNCEP: Si us plau... dibuixa'm un xai! 
PILOT: Eh!? 
PETIT PRÍNCEP: Dibuixa'm un xai... 
 

 D'un bot, EL PILOT s'aixeca. Es frega bé els ulls.  EL PILOT sense acabar-s'ho de creure treu de la 

butxaca un paper i un bolígraf. 
 
PILOT: No sé dibuixar gaire... he estudiat geografia, història, càlcul... 

PETIT PRÍNCEP: És igual, dibuixa'm un xai, dibuixa'm un xai. 

 
 EL PILOT torna a dibuixar l'únic que sap fer. El seu primer dibuix.  
 

PETIT PRÍNCEP: No! No vull cap elefant dins d'una boa. Una boa és una serp molt perillosa, i un elefant 

ocupa massa lloc. Casa meva és molt petita. Necessito un xai. Dibuixa'm un xai. 

 
EL PILOT el dibuixa. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ESCENA 3 
DIBUIXA'M UN XAI 

 
PETIT PRÍNCEP: Dibuixa'm un xai! 
PILOT: Un què?  
PETIT PRÍNCEP: Un xai! 
PILOT: I el vaig dibuixar. Així?  
PETIT PRÍNCEP: No, no. 
Aquest està malalt 
vinga, fes-me'n un altre. 
 
PETIT PRÍNCEP: Dibuixa'm un xai! 
PILOT: D'acord. 
PETIT PRÍNCEP: Un xai! 
PILOT: Jo ho vaig intentar. I aquest?  
PETIT PRÍNCEP: Tampoc. 
No és un xai, és un marrà! 
Que no veus les banyes? 
 
PETIT PRÍNCEP: Dibuixa'm un xai! 
PILOT: Sí! Sí!  
PETIT PRÍNCEP: Un xai! 
PILOT: M'hi vaig esforçar. Què tal? 
PETIT PRÍNCEP: No sé... 
Aquest és massa vell, 
Jo en vull un que visqui temps! 
 
PETIT PRÍNCEP: Dibuixa'm un xai! 
PILOT: Ja va!  
PETIT PRÍNCEP: Un xai! 
PILOT: Era complicat. I aquest?  
PETIT PRÍNCEP: Sí, aquest sí! 
 

 EL PILOT queda desconcertat davant la resposta... El PETIT PRÍNCEP s'ho mira 
detingudament. 
 

PILOT: Sí? Això és la caixa. El xai que vols és a dins. 

PETIT PRÍNCEP: És exactament això el que volia! Et sembla que necessita molta herba aquest xai? 

PILOT: Per què? 

PETIT PRÍNCEP: Perquè casa meva és molt petita... 



PILOT: Segur que n'hi haurà prou. T'he fet un xai molt petit. 

 

(Cantat) 
 

PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que volia 
PILOT: Mai no n'havia dibuixat cap. 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que t'he demanat 
PILOT: Vaig fer el millor que vaig poder 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que volia 
PILOT: Es va quedar prou content. 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que t'he demanat 
PILOT: Era un nen molt diferent. 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que volia 
PILOT: Mai no n'havia dibuixat cap. 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que t'he demanat 
PILOT: Vaig fer el millor que vaig poder 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que volia 
PILOT: Es va quedar prou content. 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és el xai que t'he demanat 
PILOT: Està dormint! 
 

 PETIT PRÍNCEP es fixa en el dibuix content. Després mira l'avió. 

PETIT PRÍNCEP: Què és aquest objecte? 

PILOT: No és cap objecte. Això vola. És un avió. És el meu avió. 

PETIT PRÍNCEP: Què? Has caigut del cel? 

PILOT: Sí... 

PETIT PRÍNCEP: Mira que divertit... (Riu) Aleshores tu també véns del cel! De quin planeta ets? 

PILOT: O sigui que véns d'un altre planeta? 

PETIT PRÍNCEP: És clar que amb això no pots venir de gaire lluny... 

 
   Pausa. El PETIT PRÍNCEP treu el dibuix del xai de la butxaca i el contempla. 

PILOT: D'on véns? On és casa teva? On et vols endur el meu xai? 

PETIT PRÍNCEP: El que està bé, de la caixa que m'has donat, és que a la nit li servirà de casa. 

PILOT: És clar. I si ets bon noi, també et dibuixaré una corda per lligar-lo durant el dia. I una estaca. 

PETIT PRÍNCEP: Lligar-lo? Quina idea més estranya! 

PILOT: Però si no el lligues anirà a qualsevol lloc i es perdrà... 

PETIT PRÍNCEP: Però on vols que vagi? 

PILOT: A qualsevol lloc. Sempre recte davant seu... 
PETIT PRÍNCEP: No! Casa meva és tan petita... A més, si sempre vas recte davant teu tampoc no 

arribaràs gaire lluny...



ESCENA  4 
ASTEROIDE B612 

 

PILOT: Així vaig saber que el seu planeta amb prou feines era més gran que una casa. Sabia molt bé que a part 

dels planetes grans com la Terra, Júpiter, Mart, n'hi ha molts d'altres que són tan petits que és impossible veure'ls 

amb un telescopi. Quan un astrònom en descobreix un, li posa de nom una xifra.  Estic conveçut que el planeta 

d'on venia el petit príncep és l'asteroide B612. Aquest asteroide només ha estat vist amb telescopi una vegada, 

el 1909, per un astrònom turc. 

 

 Apareix l'ASTRÒNOM TURC. I fa una conferència amb un idioma que ningú no entèn. 
 
ASTRÒNOM TURC: (Gesticula entusiasmat d'un costat a l'altre) 

PILOT: Va fer una gran demostració del seu descobriment en un Congrés Internacional d'Astronomia parlant 

només de la bellesa de l’asteroide B12. Però no se'l va creure ningú. . Les persones grans són així.  

  
 Apareix una PERSONA GRAN. 
 

PILOT: Si us he explicat tot això sobre l'asteroide B612 és per a què entengue a les persones grans.. Els hi 

encanten les xifres. Quan els parleu d'un amic nou, no us en demanen mai les coses essencials. No us pregunten 

mai: 

PERSONA GRAN1: Com és la seva veu?  

PERSONA GRAN2:Quins jocs li agraden?  

PERSONA GRAN1:Fa col·lecció de papallones? 

PILOT: Mai! Sempre pregunten: 

PERSONA GRAN1: Quants anys té?  

PERSONA GRAN2: Quants germans són?  

PILOT: Aleshores sí que es pensen que el coneixen. Si dieu: He vist una casa molt bonica de rajoles roses, amb 

geranis a les finestres i orenetes a la teulada...  

PERSONA GRAN: (Amb cara de no entendre res) Què?  
PILOT: Res... heu de dir: He vist una casa de dos milions i mig d'euros.  
PERSONA GRAN: Oh que bonica! 
  



ESCENA 5 
ELS BAOBABS I LES POSTES DE SOL 

 
 PETIT PRINCEP mirant el xai que li ha dibuixat el pilot. 

 

PETIT PRINCEP: És veritat, oi, que els xai es mengen els arbustos? 

PILOT: Sí, és veritat. 
PETIT PRÍNCEP: Ah! Que bé! O sigui que els xais també es mengen els baobabs? 

PILOT: No! Els baobabs no són arbustos, sinó arbres grans com catedrals. 

PETIT PRÍNCEP: Però els baobabs abans de créixer comencen sent petits. Les llavors són invisibles. 
Dormen en secret dins la terra del meu planeta fins que alguna li ve la fantasia de despertar-se...  
PETIT PRÍNCEP:  S'hi ha de tenir molta cura. Conec la història d'un gandul que mai no cuidava els 
seus baobabs i finalment es van cruspir el planeta sencer..  

 


