
ESCENA 16 
EL MEU ASTEROIDE 

 
Final cançó 

 
 

SERP: És bonic!... Però que lluny. Què hi véns a fer, aquí? 

PETIT PRÍNCEP: Tinc problemes amb una flor... És complicat... Estic viatjant per totes les galaxies 
perquè vull aprendre a estimar-la... 

SERP: Ah! Doncs estàs de sort. Potser aquí al desert no és el millor lloc, però la terra amaga gran 
sorpreses per tu, que et poden ajudar a entendre la teva flor..., la terra t'ho pot ensenyar tot... però 
has d'estar ben alerta, no desaprofitis cap oportunitat. 

 

 Pausa. 

 

PETIT PRÍNCEP: Ets una bèstia ben curiosa, prima com un dit... 

SERP: Però sóc més poderosa que el dit d’un rei. 

PETIT PRÍNCEP: No ets gaire poderosa... no tens potes... no pots viatjar. 

SERP: Puc portar-te més lluny que un vaixell. Un dia, si trobes a faltar massa el teu planeta, i no saps 
com arribar-hi, només jo et puc ajudar. Puc... 

PETIT PRÍNCEP: No! Ja t’he entès perfectament, però per què parles sempre amb enigmes? 

SERP: Perquè els resolc tots. 

PETIT PRÍNCEP: On són els homes? M’hi trobo una mica sol al desert. 

SERP: Entre els homes també t’hi trobes sol. torna quan pensis que et puc ajudar... 

 

 LA SERP se'n va. 

El petit príncep continua avançant pel desert. 

 

PILOT: El petit príncep, tot sol, va començar un llarg viatge per tota la terra. Un any sencer! Volia fer 
cas de les paraules del Geògraf, aquell planeta tenia tanta bona reputació... i va descobrir els racons més 
inhòspits i també els més meravellosos. Va enfilar-se als glaciars, va nedar pels oceans, va viatjar en 
tren, va trepitjar valls immenses i va remullar-se els peus als rius més salvatges i fins i tot va dormir en 
una illa perduda enmig del no-res... tot per si podria aprendre a estimar -d'una vegada- la seva flor, que 
era única, perquè no n'hi ha cap altre en tot l'univers. O almenys, això era el que el es pensava 



ESCENA 17 

LES MUNTANYES 

 

  A l'altra punta del desert apareix una flor de tres pètals, una flor de no-res... 

PETIT PRÍNCEP: Bon dia! 

FLOR: Bon dia. 

PETIT PRÍNCEP: On són els homes? 

FLOR: Els homes? Em sembla que n’hi ha sis o set. Els vaig veure fa anys. Però no saps mai on trobar-
los. El vent els passeja perquè no tenen arrels, i és clar això els amoïna molt. 

PETIT PRÍNCEP: Adéu. 

FLOR: Adéu! 

  

                  13.2 

  

 EL PETIT PRÍNCEP, continua caminant troba un camí i avança per una vall entre 
muntanyes. 

  

PETIT PRÍNCEP: Només veig agulles de roca molt esmolades. Bon dia! 

ECO: Bon dia... bon dia... bon dia... 

PETIT PRÍNCEP: Qui sou? 

ECO: Qui sou... qui sou... qui sou... 

PETIT PRÍNCEP: Sigueu amics meus, estic sol. 

ECO: Estic sol... estic sol... estic sol... 

PETIT PRÍNCEP: Quin planeta més curiós! És tot sec, i tot punxegut i tot salat. I els homes no tenen 
imaginació. Repeteixen el que els dius... 

  13.3 

 

 EL PETIT PRÍNCEP, segueix caminat a través del camí, de les pedres i de la neu, i acaba descobrint un 

jardí florit de roses. 

 

ROSES: Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia! 
PETIT PRÍNCEP: Bon dia. Us assemblaveu a la meva flor. Qui sou?  



ROSES: Som roses... 
PETIT PRINCEP: Roses? No, no pot ser. 
ROSES: Com que no? 
PETIT PRINCEP: Jo conec una rosa i és l'única de tot l'univers. 
ROSES: (riuen descarades) Ai pobret! No n'hi ha només d'una de rosa. Que no ho veus? Som roses. 
Som roses. 
PETIT PRINCEP: No sou roses. 
ROSES: Ah no? 
PETIT PRINCEP: No! Sou... sou carfoxes! 
ROSES: Carxofes? Però què t'has cregut! 
 
 
 
ROSES:  Jo sóc la Rosa Mosqueta/ Jo sóc la Rosa Halali/ Jo sóc la Rosa Prospero/  Jo sóc la Rosa 
Silvestre/ Jo sóc la Rosa Damascena/ Jo sóc la Rosa Nevada/ I jo sóc la Rosa rumba, i sóc la més bonica.    
 
 
 

PETIT PRÍNCEP: Ah! Com s’enfadaria la meva rosa si veiés això... tossiria molt i faria veure que es mor per 

amagar el ridícul. I a mi em tocaria cuidar-la... Em pensava que era ric d’una flor única i només posseeixo una 

rosa ordinària. Això i els tres volcans que m’arriben al genoll, i un dels quals potser està apagat per sempre, no 

em fan ser un príncep gaire important.  

 

 PETIT PRINCEP surt corrents i s'asseu a la gespa i plora.  
 Aleshores creua la guineu corrent per davant dels ulls de EL PETIT PRÍNCEP. 
 

 


