
ESCENA 23 
ELS DIBUIXOS 

 Desert del Sàhara. 
 Són ja al pou. Sentim la veu que canta sota el cel estrellat.  
 EL PILOT està assegut amb una llibreta per dibuixar. 
 El Pilot beu de la galleda. 
 

PETIT PRINCEP:  L’aigua també pot ser bona per al cor...  

PILOT: Aquest pou no s’assembla als pous saharians. Els pous saharians són simples forats excavats a la 

sorra. És estrany. 

PETIT PRINCEP: El que fa bonic el desert, és que en algun lloc amaga un pou... 

PILOT: Sí, el que el fa bonic és invisible! 

PETIT PRÍNCEP: Som cecs. Hem de buscar amb el cor. I me’n alegro que estiguis d’acord amb 
la meva guineu. Només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. 

PILOT:  És molt bonica la teva història, però encara no he reparat l’avió. 

PETIT PRÍNCEP: No és la meva història. És ben estrany aquest planeta. Els homes del teu planeta, 

cultiven cinc mil roses en un sol jardí... i no hi troben el que busquen... I en canvi el que busquen es podria 

trobar en una sola rosa o en una mica d’aigua... Has de complir la promesa que em vas fer. 

PILOT: Quina promesa? 

PETIT PRÍNCEP: Ja ho saps... el morrió per al xai... sóc responsable de la flor! 

PILOT: Ah sí! 
    

 EL PILOT treu els esbossos dels dibuixos. EL PETIT PRÍNCEP els veu. 

 
PETIT PRÍNCEP:  Els teus baobabs semblen cols... 

PILOT: Oh! Jo que n'estava tan orgullós dels meus baobabs! 

PETIT PRÍNCEP: La guineu... les orelles que li has fet... semblen una mica com banyes... són massa 

llargues! 

PILOT: Ets injust, jo només sabia dibuixar boes tancades i boes obertes. 

PETIT PRINCEP: Ah ja estan bé. Els nens ja ho entendran. 
PILOT: Té, el morrió. 
 

   PILOT dibuixa el morrió i li regala.  

 

PETIT PRÍNCEP: Saps, quan vaig caure a la Terra? Demà farà un any... Vaig caure molt a prop d’aquí... 

PILOT: Has viatjat per tot el món i avui,  tornes aquí, al desert on fa un any exacte havies 
caigut. Has esperat tot aquest temps que els estels tornessin al lloc on eren, oi? 

 

 El petit príncep es posa vermell. 



 

PILOT: O sigui que te'n vas al teu planeta... ara és hora de marxar. 
 

 El petit príncep es torna a posar vermell. 

 

PILOT: No respons mai a les preguntes, però, quan et poses vermell, vol dir que «sí», oi? 

 

 El petit príncep es torna a posar vermell. 

 

PETIT PRÍNCEP: Ara has de treballar. Has de tornar al teu avió i reparar-lo. T’espero aquí. Torna 

demà al vespre... 

 
CANÇÓ VAIG APRENDRE 

 



ESCENA 24 
EL COMIAT 

 
 EL PETIT PRINCEP assegut damunt d'una paret, amb la SERP esperant-lo a baix. 
 
PETIT PRINCEP: Mira, el meu planeta.  El tornem a tenir damunt nostre... 
SERP: Has trobat els homes durant tot aquest temps? 
PETIT PRINCEP: Sí, són un miracle... i tu ets una bèstia ben curiosa... 
SERP: Puc portar-te més lluny que un vaixell... 
PETIT PRINCEP: Tens bon verí? No em faràs patir gaire estona, oi? 
SERP: No! 
PETIT PRINCEP: Ara ves-te'n. Vull baixar! 
 

 PILOT s'hi acosta i veu que és una serp. Fa un bot. Mentre el PILOT comença a córrer, amb el soroll 

que fa la serp llisca suaument per la sorra, i desapareix.  

 

PILOT: Què fas parlant amb un animal tan perillós? 

 
 PILOT deslliga la bufanda d’or. PETIT PRÍNCEP l'abraça. 
 

PETIT PRÍNCEP: Estic content que hagis trobat el que li faltava al teu avió. Podràs tornar a casa teva... 

PILOT: Com ho saps? Justament venia a dir-te que, encara que no hi tenia esparances, he 
aconseguit arreglar-lo. 

 

 Pausa curta. 
 

PETIT PRÍNCEP: Jo també torno a casa, avui... És molt més lluny... és molt més difícil... Tinc el teu 

xai. I tinc la caixa del xai. I tinc el morrió... 

Aquesta nit, farà un any. La meva estrella serà just a sobre del lloc on vaig caure l’any passat... 

PILOT: Oi que és un malson aquesta història de la serp i l’estrella? 

PETIT PRÍNCEP: El que és important, no es veu... És com amb l’aigua. La que m’has donat per beure 

era com una música, te’n recordes? Era bona. 

PILOT: És clar... 

PETIT PRÍNCEP: A la nit, miraràs les estrelles? La meva és massa petita perquè et pugui ensenyar on 

és. Val més així. Per tu la meva estrella serà una de les estrelles. Aleshores, t’agradarà mirar-te-les totes. 

I a més et faré un regal... 

 
 PETIT PRÍNCEP riu. 
 
PILOT: Com m’agrada sentir-te riure! 



PETIT PRÍNCEP: Doncs aquest serà el meu regal... serà com amb l’aigua... 

PILOT: Què vols dir? 

PETIT PRÍNCEP: Quan miris el cel, de nit, com que jo viuré i riuré en una de les estrelles, per tu serà 

com si totes riguessin. Et regalaré tantes ganes de riure com estels puguis comptar. La gent té 

estrelles que no són iguals. Per uns, els que viatgen, les estrelles són guies. Per altres només són llumets... 

però totes aquestes estrelles callen. Tu tindràs estrelles com no en té ningú... Tindràs estrelles que saben 

riure! I serà com si en comptes d’estrelles t’hagués donat un munt de cascavells que saben riure... Sempre 

seràs amic meu. I de vegades obriràs la finestra, perquè sí, per gust... I els teus amics s’estranyaran molt 

de veure’t riure mirant el cel. Aleshores els diràs: «Sí, les estrelles sempre em fan riure!» I es pensaran 

que ets boig. T’hauré fet una mala passada... 

 
 PETIT PRÍNCEP riu. Després una pausa. 
 

PETIT PRÍNCEP: Saps... la meva flor... en sóc responsable! I és tan dèbil! I és tan ingènua. Té quatre 

espines de no-res per protegir-se contra tot...  Ara ves-te'n no vull que miris això. 

PILOT: Què dius? 

PETIT PRÍNCEP: Semblarà que pateixi... No val la pena, ves-te'n,  

PILOT: No et deixaré. 

PETIT PRINCEP: Vull que te'n vagis! Ja està.... s’ha acabat... 

 
  CANÇÓ DE COMIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


