
 
       ESCENA 6 

    PER QUÈ SERVEIXEN LES ESPINES? 
 

PETIT PRINCEP: Així que el xai que m'has dibuixat no podrà cruspir se als Baobabs.. 
PILOT: Un cop hagin crescut no. Em sap greu però no... 
 
 PILOT es diposa a arreglar l'avaria de l'avió. 
 

PETIT PRÍNCEP: I un xai, si es menja els arbustos petits, també es menja les flors? 

PILOT: Un xai menja tot el que troba. 
PETIT PRÍNCEP: Fins i tot les flors que tenen espines? 
PILOT: Sí. Fins i tot les flors que tenen espines. 

PETIT PRÍNCEP: I doncs, de què serveixen les espines? 

 
 PILOT continua capficat amb el motor de l'avió. Intenta collar un cargol. 
 

PETIT PRÍNCEP: De què serveixen les espines? 

 
 PILOT no se'n surt amb el cargol. 
 

PILOT: Les espines no serveixen de res, és pura dolenteria de les flors! 

PETIT PRÍNCEP: Oh! 
 

 Pausa. 
 

PETIT PRÍNCEP: No et crec! Les flors són febles. Són ingènues. i es pensen que són terribles amb les seves 

espines... 

PILOT: (Murmurant) Si aquest cargol es continua resistint el faré saltar d'un cop de martell.  

PETIT PRÍNCEP: I tu et penses que les flors... 
PILOT: No, home, no! No em penso res! T'he contestat de qualsevol manera. M'ocupo de coses serioses, 
jo! 
PETIT PRÍNCEP: De coses serioses! 
 

 El PETIT PRÍNCEP veu com el PILOT sosté el martell i les eines amb les mans plenes de greix. 
 

PETIT PRÍNCEP: Parles com les persones grans! Ho confons tot... ho barreges tot! Conec un planeta on hi 

ha un senyor que mai no ha olorat cap flor. No ha mirat mai cap estrella. No ha estimat mai ningú. No ha fet mai 

cap altra cosa que sumes i restes. I tot el dia repeteix, com tu: Sóc un home seriós! Sóc un home seriós! Però no 

és cap home, és un bolet! 



PILOT: Un què? 

PETIT PRÍNCEP: Un bolet! Fa milions d'anys que les flors fabriquen espines i milions d'anys que els xais 

igualment es mengen les flors. I no és seriós intentar entendre per què s'esforcen tant a fabricar les espines si 

no serveixen mai de res? Jo conec una rosa única al món, que només existeix al meu planeta, i potser un xai 

petitó la pot destruir així de cop i volta un matí, sense ni adonar-se del que fa, i no és important, això? Si algú 

estima una flor de la qual només n'existeix un exemplar en milions i milions d'estrelles, amb això en té prou per 

ser feliç quan la mira. Però si el xai es menja la flor, és com si, tot d'un plegat, totes les estrelles s'apaguessin! I 

no és important, això? 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
     ESCENA 7  
LA POSTA DE SOL 

EL PETIT PRÍNCEP trist i assegut. El PILOT deixa les eines. 
 
 
PILOT: Què et passa? 
PETIT PRINCEP: … 
PILOT: Estàs bé? 
PETIT PRÍNCEP: Per què no anem a veure una posta de sol? 
PILOT: Hem d'esperar... 

PETIT PRINCEP: Esperar, què? 

PILOT: Esperar que es pongui el sol. 

PETIT PRINCEP: Sempre em penso que sóc al meu asteroide. M'agraden molt. Enyoro els volcans, i la rosa 

i poder seure i contemplar cada vespre les postes de sol.  

PILOT: Has de controlar la tristesa. La tristesa és com els baobabs, es pot anar fent grossa i créixer i 
créixer fins que ja sigui impossible aturar-la. 

PETIT PRÍNCEP: Un dia, al meu planeta, vaig veure pondre's el sol quaranta-tres vegades! Saps... quan estàs 

tan trist t'agraden les postes de sol... 

PILOT: (A públic) A poc a poc, vaig anar entenent la petita vida malenconiosa del petit príncep. El petit 

príncep em va parlar del seu planeta, de com sempre hi havia hagut flors molt senzilles que no molestaven a 

ningú. Però de seguida la vaig conèixer millor, aquella rosa. Havia germinat un dia, d'una llavor arribada no se 

sap d'on, i el petit príncep l'havia vigilat de molt a la vora. Podia ser un espècie nova de baobab. Però l'arbust de 

seguida va parar de créixer i va començar a preparar una flor.  

 

  
 



ESCENA 8 
LA ROSA 

 
  
ROSA: Ai!, m'acabo de despertar...Perdona... Encara vaig tota despentinada... 
PETIT PRÍNCEP: Que bonica que ets! 

ROSA: Oi que sí? Despentinada i tot. I he nascut al mateix temps que el sol... Em sembla que és hora 

d'esmorzar, si fossis tan amable de pensar en mi... 

PETIT PRÍNCEP: Sí! 
 
 El PETIT PRÍNCEP va a buscar una regadora d'aigua fresca i rega la flor. 
 
PETIT PRÍNCEP: Per què tens aquestes espines? 
ROSA: Poden venir, els tigres, amb les seves urpes! 

PETIT PRÍNCEP: No n'hi ha de tigres en el meu planeta, i a més els tigres no mengen herba. 

ROSA: No sóc cap herba! Ai... No tindries un paravent? 

PETIT PRÍNCEP: Sí, sí... 
 

 El PETIT PRÍNCEP va a buscar el paravent. 
 

ROSA: Ah! I al vespre posa'm sota una campana de vidre.  
 

 El PETIT PRÍNCEP deixa el paravent i va a buscar la campana. 
 

ROSA: Fa molt de fred a casa teva. No ho tens ben muntat. Al lloc d'on vinc... 
 

 LA ROSA tus dues o tres vegades. El PETIT PRÍNCEP va a buscar la campana de vidre. 
 

ROSA: I el paravent?... 
PETIT PRÍNCEP: No m'has dit la campana? 
ROSA: Primer el paravent! 

PETIT PRINCEP: Ara anava a buscar-lo, però com que m'estàs parlant! 

ROSA: És clar que t'estic parlant. Què vols que faci? Si no pares atenció. Sóc molt delicada. 

PETIT PRÍNCEP: (Per ell) Aquesta flor és ben complicada... 

 
 LA ROSA tus exageradament. PETIT PRINCEP la guarda dins de la campana. 
 
ROSA: Ves en compte que si em quedo sense aire, no podré respirar i perdré els colors. 
PETIT PRINCEP: Està bé. 
ROSA: N'estàs segur que no hi ha tigres en aquest planeta? 



PETIT PRINCEP: Seguríssim! No n'he vist mai cap i jo ho tinc tot controlat. 
ROSA: Acosta't. Mira quina bona olor que faig... 
 
 EL PETIT PRÍNCEP s'hi acosta, toca la flor i de cop i volta s'ha punxat. 
 
PETIT PRINCEP: Ah! M'has fet mal! 
ROSA: (riu) 
PETIT PRINCEP: M'has punxat. I fa mal! 
ROSA: He de protegir-me. Sóc molt delicada. 
PETIT PRINCEP: No sóc un tigre jo. A més, jo et cuido. 
ROSA: Doncs a veure si espaviles perquè si segueixes cuidant-me així, ben aviat em refredaré, o 
m'ofegaré aquí tancada, o vés a saber quantes coses més em poden passar. 
PETIT PRINCEP: No pares de queixar-te! Només tens i reparteixes problemes. 
ROSA: Sóc la rosa del planeta. 
PETIT PRINCEP: I què? 
ROSA: I què? Doncs si tant et molesto, si tan poc t'agrado, ves-te'n, marxa! 
 
 Música LA ROSA. 
 Pausa. EL PETIT PRÍNCEP s'allunya de la rosa capcot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               ESCENA 9 
                                                        LA MARXA DEL PETIT PRÍNCEP  
 

PILOT: El petit príncep, tot i la bona voluntat del seu amor, s'havia atabalat massa. Potser no s'entenien. 

Potser, s’havia pres massa seriosament alguna paraula sense importància de la rosa i així era impossible 

entendre's i potser aquest era el problema, que no l'entenia. Per això va decidir marxar, em sembla que per 

evadir-se va aprofitar una migració d'ocells salvatges. El matí que havia decidit anar-se'n va endreçar tot el 

planeta. 

 
 PETIT PRÍNCEP es prepara. Escura els volcans. 
 
PETIT PRÍNCEP: M'anaven tan bé els volcans per escalfar cada matí l'esmorzar... 
 
 PETIT PRÍNCEP arrenca els últims brots de Baobabs. 
 
PETIT PRÍNCEP: Per si no torno mai més... 
 
 PETIT PRÍNCEP rega la flor amb tristesa, la ROSA ni el mira. Després va a buscar la 
campana, però just en el moment de tapar-la, té ganes de plorar. 
  

ROSA: Adéu... 

PETIT PRÍNCEP: Adéu... 

 

 La ROSA tus. Però no per culpa del refredat. 

 

ROSA: He estat beneita. Perdona'm. Mira de ser feliç. 

PETIT PRÍNCEP: Però... 

ROSA: És clar que t'estimo. No ho has sabut, per culpa meva. No té cap importància. Però has estat tant beneit 

com jo. Mira de ser feliç... Deixa estar la campana. Ja no la vull. 

PETIT PRÍNCEP: I el vent? 

ROSA: No estic pas tan refredada... L'aire fresc de la nit m'anirà bé. Sóc una flor. 

PETIT PRÍNCEP:  I els animals? 

ROSA: Bé he de suportar dues o tres erugues si vull conèixer les papallones. Diuen que són molt boniques. Si 

no... Qui em vindrà a veure? Tu seràs lluny. I les bèsties grosses no em fan por. Tinc les meves urpes.  

 

 ROSA ensenya les espines. Pausa. 
 
ROSA: No t'entretinguis més, em posa nerviosa. Has decidit marxar. Si algun dia aprèns a estimar-me, 
torna. Jo estaré aquí. 



PETIT PRINCEP: (Fa per parlar) 

ROSA: Ara vés-te'n. 

 

 EL PETIT PRÍNCEP marxa. 
 REPRISE DE LA CANÇÓ DE LA ROSA. 
 

PILOT: I així el Petit Príncep abans d'arribar a la terra, va començar un llarg viatge per tot l'univers. 
Els ocells el van portar a conèixer planetes de totes les mides i colors, amb gent de tota mena…, un viatge 
tan fantàstic -i que el va portar tan lluny- que no s'hauria pogut ni imaginar. 
 

 


