
ESCENA 18 
QUÈ VOL DIR DOMESTICAR? 

 
  

GUINEU:  Sóc aquí, sota el pomer... 

PETIT PRÍNCEP: Qui ets? Ets molt bonica. 
GUINEU: Sóc una guineu. 
PETIT PRÍNCEP: Vine a jugar amb mi, estic molt trist. 
GUINEU: No puc jugar amb tu. No estic domesticada... 
PETIT PRÍNCEP: Ah perdona... (pausa curta) I què vol dir “domesticar”? 
GUINEU: Tu no ets d'aquí, oi? Què busques? 
PETIT PRÍNCEP:  Busco els homes. 

GUINEU: Els homes tenen escopetes i cacen. És molt empipador. També crien gallines. És l’única cosa 

interessant que fan. Busques gallines? 

PETIT PRÍNCEP: No, busco amics. No m'explicaràs què vol dir “domesticar”? 

GUINEU: És una cosa massa oblidada. Vol dir... crear lligams... 

PETIT PRÍNCEP: Crear lligams? 
 

CANÇÓ 
(1a part: caço gallines-Pots confiar amb mi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCENA 19 
LA GUINEU 

 

GUINEU: Per mi, de moment, només ets un nen igual que cent mil altres nens. I no et necessito. I tu tampoc 

no em necessites. Per tu jo només sóc una guineu igual que cent mil altres guineus. Però, si em domestiques, 

ens necessitarem l’un a l’altre. Per mi seràs únic al món. Per tu, jo seré única al món... 

PETIT PRÍNCEP: Ja ho començo a entendre... Hi ha una flor... em penso que m’ha domesticat...  

GUINEU: Pot ser... A la Terra s’hi veuen tota mena de coses...  

PETIT PRÍNCEP:  No és pas a la Terra. 

GUINEU: No? En un altre planeta? 
PETIT PRÍNCEP: Sí. 
GUINEU: I com és aquest planeta? Hi ha caçadors? 
PETIT PRÍNCEP: No. 
GUINEU: Que interessant... i gallines? 
PETIT PRÍNCEP: Tampoc. 

GUINEU: Oh... res no és perfecte. Duc una vida molt monòtona. Però, si em domestiques, coneixeré el so 

dels teus passos, que serà diferent de tots els altres. Els altres passos em fan amagar sota terra. El teus seran 

com una música. Si us plau... domestica’m! 

PETIT PRÍNCEP: D'acord.  

GUINEU:  Només es coneixen les coses que es domestiquen. Els homes ja no tenen temps de conèixer res. Si 

vols un amic, domestica’m! 

 

 
CANÇÓ  

(2a part: no menjo pa-pots confiar amb mi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESCENA 20 
ARA JA SAPS QUÈ VOL DIR DOMESTICAR…. 

 
PETIT PRÍNCEP: Però que s'ha de fer? Com es domestica? 

GUINEU: S’ha de ser molt pacient. Per començar t’asseuràs una mica lluny de mi, així, a l’herba. Jo et miraré 

de reüll i tu no diràs res. El llenguatge és una font de malentesos. Però cada dia et podràs asseure una mica més 

a prop...  

 
 S'acaba el segon dia. Veiem com el sol es pon. Se'n va el PETIT PRINCEP.  
 Comença el tercer dia. Claror de matí. 
 

GUINEU: Hauria valgut més que tornessis a la mateixa hora que ahir. Si véns, per exemple, a les quatre de la 

tarda, des de les tres ja començaré a ser feliç. A mida que anirà passant l’hora, cada cop em sentiré més feliç. A 

les quatre, ja m’inquietaré; descobriré el preu de la felicitat! Però si véns a qualsevol hora, no sabré mai quan 

m’he de preparar el cor.... Els rituals són necessaris. 

PETIT PRINCEP: Què és un ritual? 
GUINEU: També és una cosa massa oblidada. És el que fa que un dia sigui diferent dels altres dies. 
PETIT PRINCEP: Ho començo a entendre... Ser domesticat i els rituals, ens fan diferents i únics. 
GUINEU: Fantàstic! Vols que juguem ara? Si vols que siguem amics, ara hauríem de jugar! 
PETIT PRINCEP: No puc. Me n'he d'anar. 
GUINEU: Oh quin greu... Podríem jugar sota del pomer. 
 

 Pausa. PETIT PRINCEP es queda en silenci, trist. La GUINEU ho intueix.  
 

GUINEU: És per la flor, oi? Aquella flor de la qual parlaves abans... 
PETIT PRINCEP: Sí. He de marxar... 
GUINEU: Ai, ara ploraré... 

PETIT PRÍNCEP: És culpa teva, jo no et volia cap mal, però tu m'has demanat que et domestiqués... 

GUINEU: És clar que sí. 
PETIT PRÍNCEP: Però ara ploraràs. 
GUINEU: És clar que sí. 

PETIT PRÍNCEP: Així no hi surts guanyant res! 

GUINEU: Hi surto guanyant, pel color del blat, recordes? Em farà pensar en tu. Ara que ja saps què vol dir 

“domesticar”, torna a veure les roses. Veuràs com tot canvia. Entendràs que la teva és única al món. Després 

vine a dir-me adéu i et regalaré un secret. Un secret que serà la clau perquè aprenguis estimar la teva rosa. 

   
 
 



 
 

ESCENA 22 
LES ROSES 

 
Vosaltres sou molt boniques 
però em sembleu tan buides 
i una paraula seva 
em donava la vida 
 
Vosaltres sou molt boniques 
però cap si pot comparar 
la meva és especial 
l’he domesticat 
 
Perquè l’he guardat dins la campana 
perquè l’he protegida del vent 
perquè junts totes les tardes 
deixàvem que girés l'univers 
perquè l’he escoltada queixar-se 
i l’he vist presumir 
perquè no puc explicar-me 
perquè la vaig deixar i vaig fugir. 
 

PETIT PRINCEP: No us ha domesticat ningú i no heu domesticat a ningú. Sou com era la meva guineu. 

Només era una guineu igual que cent mil d’altres. Però ens hem domesticat i ara som amics i per mi avui, la 

guineu és única al món. 

ROSES: (Tristes) Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.  
LA ROSA:  Adéu. 
 

 Les ROSES a mesura que s'acomiaden, es transformen en carxofes. El petit príncep corrents 
arriba fins on era la guineu que dormia sota el pomer. 
 
GUINEU: Ja has tornat? 
PETIT PRÍNCEP: Sí! 
GUINEU: Estava neguitós perquè tornessis, saps per què? 
PETIT PRÍNCEP: Perquè m'has domesticat. 
GUINEU: Fantàstic! I ja ho has entès? 
PETIT PRÍNCEP: Sí! 
 

 La GUINEU s'acosta al PETIT PRÍNCEP. 



 

PETIT PRINCEP: És el temps que he invertit amb la meva rosa, que la fa tan important. 

GUINEU: Els homes han oblidat aquesta veritat. Però tu no l’oblidis mai. Et fas responsable per sempre 
més de qui has domesticat. Ets responsable de la teva rosa... 

PETIT PRÍNCEP: Sóc responsable de la meva rosa...  

GUINEU:  Adéu, petit príncep. 
PETIT PRÍNCEP: Adéu, amic. 
GUINEU: Però abans d'anar-te'n, només falta que compleixi el què t'he promès... només s'hi veu bé 
amb el cor... 
  
 El PETIT PRÍNCEP que havia començat a marxar, s'atura. 
 

GUINEU:  
És molt senzill, et diré el meu secret,   
que no el sap ningú,   
has de saber, un cop domesticat:    
L'essencial mai no es veu amb els ulls. 
L'essencial mai no es veu amb els ulls.   
 
PETIT PRÍNCEP: 
Si ens mirem ja no cal que diguem res 
i som de planetes tan diferents. 
 
 

 REPRISE CANÇÓ DE LA GUINEU 
 

TOTS DOS: 
Ja som bons amics 

tan se val si ets molt gran 
tan se val si ets petit 
Serem bons amics 

ja saps que avui i sempre 
pots confiar en mi. 

 
Ja som bons amics 

tan se val si ets de fora 
tan se val si ets d'aquí 

Serem bons amics 
ja saps que avui i sempre 

pots confiar en mi. 


