
ESCENA 13 

EL FANALER 
 

 El planeta més petit de tots. Només hi cap un fanal. 
 Es troba amb el fanaler que apaga el fanal. 
 

PETIT PRÍNCEP: Per què acabes d’apagar el fanal? 

FANALER: És la consigna... 

 
 El FANALER el torna a encendre. 
 

PETIT PRÍNCEP: Però per què l’has encès, ara? 

FANALER: És la consigna... 

PETIT PRÍNCEP: No ho entenc.  

FANALER: No hi ha res a entendre. La consigna és la consigna. 

 

 FANALER apaga el fanal. Després s'eixuga el front amb un mocador de quadres vermells. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANÇÓ 

 
 
PETIT PRÍNCEP: Aquest és ‘únic de qui m’hauria pogut fer amic. És l’únic que no només pensa en 
ell. Però té un planeta realment massa petit. Com el meu asteroide… No hi ha lloc per tots 
tres...Llàstima...Podria veure mil quatre.centes quaranta postes de sol cada vint-i-quatre hores! Mil 
quatre-centes quaranta postes de sol! Al meu planeta els dies que tenia menys feina amb els volcans i 
les arrels en podia veure quaranta….Ahhh (sospira) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA 14 

EL GEÒGRAF 
 
 

GEÒGRAF: Mira! Aquí tenim un explorador!  

PETIT PRÍNCEP: Carai! Que és aquest llibre tan gros?  
GEÒGRAF: No ho saps? Sóc geògraf... 
PETIT PRINCEP: Ah i què és un geògraf? 
GEÒGRAF:  
Un geògraf 
és un savi 
molt i molt gran 

que sap on són rius i ciutats 

fins on arriben els oceans 
les muntanyes i els deserts, 
i els penya-segats. 
 

PETIT PRINCEP:  
Això sí que és interessant 
és un ofici de veritat! 
Un planeta espectacular 
però on s'amaguen els mars? 
GEÒGRAF: No ho puc saber  
PETIT PRÍNCEP: I les valls? 
GEÒGRAF: No ho puc saber. 
PETIT PRÍNCEP: I els rius i les ciutats? 
GEÒGRAF: No ho puc saber... 

PETIT PRÍNCEP:  Però sou geògraf! 

GEÒGRAF: 
Sóc geògraf 
Però no sóc explorador, 
jo compto el més important 
i no puc perdre el temps  
anant amunt i avall 
em quedo aquí tancat 
prenent nota al meu despatx, 
si vénen els exploradors 
jo m'apunto els seus records. 
 



PETIT PRINCEP: 
Has dit records? 
 
GEÒGRAF: 
Els records són imprescindibles, 
fas cara d'explorador  
que ve de molt lluny 
explica'm com és 
el planeta d'on vens 
 
PETIT PRÍNCEP: No és gaire interessant. És molt petit. Tinc tres volcans. També tinc una flor. 
GEÒGRAF: No apuntem flors. 
PETIT PRÍNCEP: Per què no? 
GEÒGRAF: Perquè són efímeres. 
PETIT PRINCEP: Què vol dir “efímer”? 
GEÒGRAF: Els llibres de geografia són els més seriosos , no passen mai de moda. És molt estrany que 
una muntanya canviï de lloc. 
PETIT PRÍNCEP: Però què vol dir “efímer”? 
GEOGRAF: Efímer... (Canta) Vol dir que pot desaparèixer... 
PETIT PRÍNCEP: La meva flor? 
GEOGRAF: Sí, sí, sí, sí 
 
 Pausa. 
 

PETIT PRÍNCEP: Què m’aconselleu que vagi a visitar? 

GEÒGRAF: El planeta Terra. Té bona reputació… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA 15 

LA SERP 
 

PILOT: Les persones grans eren ben curioses. Estranyíssimes, es repetia el petit príncep 
durant el seu viatge. De què servia ser Rei però estar tan sol? De què servia mirar-se tot el 
dia al mirall i després no tenir a qui mirar? El petit príncep no ho entenia, però no perdia la 
curiositat. De què podia servir posseir estels però tenir mal d'esquena? I beure per oblidar i 
oblidar per beure... Els únics que poden haver estat amics seus, eren els fanalers, i segur 
que totes les altres persones grans, el Bevedor, el Rei, l'Home de negocis, no se'ls 
prendrien seriosament. Seguien una absurda consigna -els fanalers-, és veritat, però eren 
els únics que no es cuidaven només d'ells mateixos. 
… I finalment volant amb la migració dels ocells, per fi, va arribar a la terra. La Terra no és un 
planeta qualsevol! S’hi compten cent onze reis, vint-i-tres mil geògrafs, tres milions 
d'homes de negocis, vint milions de borratxos i nou-cents onze milions de vanitosos, és a 
dir, aproximadament uns cinc mil milions de persones grans. Per això el petit príncep, un 
cop a terra, va quedar molt sorprès de no veure ningú. Però de sobte, un anell de color de 
lluna es va bellugar a la sorra. 
 
 La SERP se li acosta. 

 

SERP: Bona nit. 

PETIT PRÍNCEP: Bona nit. A quin planeta he anat a parar? 

SERP: A la Terra, a l’Àfrica. 

PETIT PRÍNCEP: Ah!... O sigui que no hi ha ningú a la Terra? 

SERP: Això és el desert. Als deserts no hi ha ningú. La Terra és molt gran... 

 

   El petit príncep seu en una pedra i alça els ulls al cel. 

 

PETIT PRÍNCEP: Creus que les estrelles estan il·luminades perquè cadascú algun dia pugui trobar la seva? 

Mira, el meu planeta.  El tenim just a sobre 

 
 

 


