
Els valors del conte d’Antoine de 
Saint-Exupéry 
Una historia que ens demostra que “l’essencial es invisible als 
ulls”. 'El petit príncep' explica, com ningú, què és l’amistat. 

“ De gran vull ser com el Petit Príncep: una persona que diu sempre la veritat, 
que no té por, que es deixa estar de màscares i que no perd la curiositat. Que no 
vol deixar d’aprendre, Que no vol fer-se gran si això vol dir oblidar-se de ser un 
nen.” Àngel Llàcer. 

Aquest conte és un imprescindible de la lectura infantil i juvenil, que genera 
un univers al voltant dels valors bàsics de la vida i un imaginari col·lectiu que 
no s’esborra generació rere generació. En l’espectacle ens centrarem en la 
música i les cançons per transmetre els 3 valors bàsics de la història: 

 1

El Petit Príncep 
La història d’amistat més universal i la seva música
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El llibre 
Antoine de Saint-
Exupéry va escriure 
el Petit Príncep i el 
va publicar l’any 
1943. 

El musical 
El Petit Príncep ha 
estat adaptat per 
Àngel Llàcer, Manu 
Guix en un musical 
estrenat el 2014. 

La música 
Com a eina per 
multiplicar la 
potència de 
l’emoció i expressar 
els sentiments.

CURIOSITAT 
"Caminant en línia 

recta, no es pot arribar 
gaire lluny"

1
AMISTAT 

"És el temps que 
has perdut amb la rosa, 
que la fa tan important"

2
SINCERITAT 

"És molt més difícil 
jutjar-se a un mateix 
que jutjar els altres”
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Propostes didàctiques 
Un treball al voltant de l’amistat i de la 
creativitat. 

L’amistat és una forma d’amor que implica el 
respecte per la llibertat de l’altre i comporta 
delicadesa i plaer. És una relació que es 
construeix, de primer descobrint una simpatia 
mútua que amb el tracte es va confirmant i 
enfortint. Aristòtil: «L’amistat és allò més 
necessari de la vida; sense amics ningú no 
voldria viure, encara que posseís altres béns»”.  

Proposem un debat per parlar de l’amistat. Que 
els alumnes, a classe, expliquin de quina manera 
va néixer alguna de les seves amistats, o 
esmentar les coses que els sembla que aporten 
als seus amics (els ajudes a fer la feina de classe; 
anem junts a llocs que ens agraden; els convido 
a casa meva; els guardo secrets que em confien; 
els escolto quan estan tristos o enfadats; els 
aconsello quan em pregunten per alguna cosa 
que han de decidir). 

Podem fer altres activitats que desenvolupin la 
creativitat al voltant de dedicar temps als altres, 
com per exemple, dibuixar: si el teu millor amic 
o amiga fos un animal, quin seria? 

“Al llibre, el Petit 
Príncep diu: "Els 
homes ja no tenen 
temps per conèixer 
res; compren les coses 
ja fetes als 
comerciants; però com 
que no hi ha 
cap comerciant 
d'amics, els homes ja 
no tenen amics” 
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LECTURA DEL LLIBRE I TEATRALITZACIÓ 
Fer una primera lectura del llibre sempre és interessant. Podem llegir 
una petita part als nostres alumnes o, si tenen l’edat suficient, es 
poden organitzar en petits grups per llegir en veu alta, en torns, parts 
del llibre. Primer escollim quina part volem llegir: escollim un planeta 
o una coneixença? Els moments que viu amb la seva Rosa, l’aviador, la 
guineu, el rei…? Els grups poden preparar una petita representació 
d’algun moment escollit. 

Cada grup o la classe en conjunt fa una selecció de frases que els 
cridin l’atenció i parlem de què volen dir. Per acabar el treball, es pot 
fer un mural amb les diferents frases que s’hagin escollit. 



 Les cançons que 
sentirem: escoltem les 
cançons del musical. 

Al Youtube es troben les cançons del Musical El 
Petit Príncep, busqueu les següents cançons per 
escoltar-les, ja que són les que escoltareu al 
piano el dia que veurem l’espectacle. 

1. Dibuixa’m un xai 

- Dibuixa'm un xai  

- Un què?  

- Un xai  

- I el vaig dibuixar. Així?  

- No, no. Aquest està malalt... vinga fes-me'n un 
altre, dibuixa'm un xai  

- D'acord 

- Un xai 

- Jo ho vaig intentar. I aquest? 

- Tampoc. No és un xai, és un marrà, què no 
veus les banyes? Dibuixa'm un xai 

- Sí, sí 

- Un xai 

- M'hi vaig esforçar. I aquest? 

- No sé, aquest és massa vell, jo en vull un que 
visqui temps. Dibuixa'm un xai 

- Ja va 

- Un xai 

- Era complicat. I aquest? 

- Sí, aquest sí 

- Sí? Això és la caixa. El xai que vols és a dins 

- És exactament això el que volia. Et sembla que 
necessita molta herba aquest xai? 

- Per què? 

- Perquè casa meva és molt petita 

- Segur que n'hi haurà prou. T'he fet un xai molt 
petit 

- Aquest és el xai que volia 

- Mai no n'havia dibuixat cap 

- Aquest és el xai que t'he demanat 

- Vaig fer el millor que vaig poder 

- Aquest és el xai que volia 

- Es va quedar prou content 

- Aquest és el xai que t'he demanat 

- Era un nen molt diferent 

- Aquest és el xai que volia 

- Mai no n'havia dibuixat cap 

- Aquest és el xai que t'he demanat 

- Vaig fer el millor que vaig poder 

- Aquest és el xai que volia 

- Es va quedar prou content 

- Aquest és el xai que t'he demanat. 
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2. La meva Rosa  

No sé que hauria d'haver fet, 

Potser tenir-la més a prop, 

Que les paraules més dolces 

També reguen les flors. 

No vaig saber-la gaudir, 

No vaig aprendre res. 

Si sols l'hagués olorat, 

Potser ens hauríem entès 

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, 

Perquè l'he vist presumir. 

Perquè no puc explicar-me, 

Perquè vull que sigui aquí. 

Vosaltres sou molt boniques 

Però em sembleu tan buides 

I una paraula seva 

Em donava la vida 

Vosaltres sou molt boniques 

Però cap s'hi pot comparar 

La meva és especial 

Perquè 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 

Perquè l'he vist presumir 

Perquè no sé explicar-me 

Perquè la vaig deixar i vaig fugir 
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3. El meu Asteroide 

Com enyoro el meu asteroide. 

ja sé que podria ser més gran 

o potser molt més important 

però per lluny que marxi 

és el meu planeta. 

Del desert del Sàhara passem al planeta del petit 
príncep. 

Al meu planeta tinc tres volcans i un d'apagat, 

les llavors màgiques dels Baobabs 

i també tinc, un tresor, la meva rosa 

que per mi és i serà la més preciosa. 

Com enyoro el meu asteroide, 

ja sé que podria ser més gran 

o potser molt més important 

però per lluny que marxi 

és el meu planeta. 

I no saps quantes tardes m'he assegut aquí, 

al meu món sencer, que és tan petit, 

i, tot sol, com a única distracció 

he contemplat la dolçor de les postes de sol. 

Com enyoro el meu asteroide 

ja sé que podria ser més gran 

o potser molt més important 

però per lluny que marxi 

és el meu planeta. 
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4. Serem Petits Prínceps 

Si entre el homes sempre t'hi trobes sol, 

Si no t'han domesticat, 

Si coneixes un rei i un vanitós, 

Si em promets que no et fa por volar, 

Si ja saps que res no dura per sempre, 

que els dies són oportunitats, 

al dessert també sempre hi ha un pou amagat 

i els amics t’acompanyaran. 

Si viatges amb la imaginació, 

si no prens mai el camí més curt, 

si ets feliç regant una flor, 

si no et fa por anar més lluny. 

Si ja saps que cal buscar amb el cor 

que no et confonguin els ulls, 

és el temps que ens fa importants, 

el que tu i jo hem passat junts. 

Seràs també un petit príncep, 

hi ha un petit príncep dins teu, perdut volant 
per l'univers, 

només cal voler-lo sentir, 

que el món no segueix cap consigna, 

i els estels guarden mil secrets. 

Seràs també un petit príncep. 

- Com enyoro el meu asteroide... 

- Fixa’t, sóc tan bonica, 

que quan em miren, tots s'hipnotitzen. 

Toca'm, sóc tan bonica, 

tan presumida, 

sento de lluny com em desitgen. 

I allà vaig aprendre que tot depén de mi. 

I que tots tenim un petit príncep a dins. 

Només cal voler-lo sentir. 

I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible 
als ulls, 

i que aprendre estimar i ser feliç 

és el que jo vull, 

escolta sempre el petit príncep dins teu.
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