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Sobre Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry va néixer el 1900,
quan començava el segle 20.
Va néixer a la ciutat francesa de Lió.
Des de molt petit va somiar amb ser pilot
i poder volar amb avió pel món.
Va treballar com a pilot en diversos llocs,
com França i Espanya.
Va començar a escriure quan treballava a l’Àfrica,
en una base aèria en el Sàhara Espanyol.
L’any 1928, va anar a viure a l’Argentina,
on va treballar organitzant la xarxa de correus
d’Amèrica del Sud.
Allà va conèixer la seva dona, Consuelo Suncín.
Antoine va tornar a Europa l’any 1932,
i es va dedicar principalment a l’escriptura i el periodisme.
Va escriure reportatges sobre Vietnam, sobre Rússia
i sobre la Guerra Civil Espanyola.
Però seguia pilotant avions
i participant en competicions.
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L’any 1939, va començar la Segona Guerra Mundial.
Alemanya va envair França
i l’exèrcit de l’aire va cridar Saint-Exupéry.
Però, quan França es va rendir,
Antoine va marxar als Estats Units.
Als Estats Units va publicar diversos llibres.
El més important va ser El Petit Príncep,
que el va fer famós a tot el món.
El 1943, un any abans que acabés
la Segona Guerra Mundial,
va tornar a unir-se a l’exèrcit francès.
Va participar com a pilot en diverses missions
pel Mediterrani.
Però, el 31 de juliol de 1944,
quan participava en una missió, el seu avió va desaparèixer.
Al voltant de l’any 2000 es van trobar
les restes del seu avió a l’illa de Riou,
molt a prop de la costa de Marsella, a França.
A més d’El Petit Príncep,
algunes de les obres més famoses de Saint-Exupéry són:
L’aviador, Correu del sud, Terra d’homes, Vol nocturn
i Ciutadella, que es va publicar després de la seva mort.
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Sobre El Petit Príncep
Antoine de Saint-Exupéry va escriure El Petit Príncep
als Estats Units, durant l’estiu de 1942.
Des que es va publicar l’any 1943, es va convertir en un èxit.
A França es va publicar el 1946,
quan ja s’havia acabat la Segona Guerra Mundial.
El Petit Príncep és el llibre en francès més llegit de la història.
També és el llibre en francès més traduït:
s’ha traduït a més de 250 idiomes.
El Petit Príncep és una novel·la curta per a totes les edats.
El llibre vol que mantinguem viu
el nen que tots portem dins.
Per això és el llibre preferit de milions
de persones al món.
Aquesta adaptació en Lectura Fàcil
vol acostar la màgia d’El Petit Príncep
al públic que no ha pogut gaudir de l’original.
Esperem que tots els lectors gaudeixin:
descobrir el món a través dels ulls del Petit Príncep
ens fa riure i plorar. I ens ajuda a descobrir el més important:
«Només s’hi veu bé amb el cor;
l’essencial és invisible als ulls».
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Capítol 1: El meu primer dibuix
Quan jo tenia sis anys, vaig llegir un llibre sobre la selva.
Allà posava que una boa1 es menja sencera la seva presa2
i se l’empassa sense mastegar-la.
Després, dorm durant sis mesos, mentre fa la digestió.
Així que vaig decidir dibuixar una boa
que s’havia menjat un elefant sencer.
Vaig començar a ensenyar el meu dibuix a les persones grans.
Jo suposava que alguna cosa tan terrible els faria por.
No obstant això, tots ho confonien amb un barret.
I tots em deien que no els feien por els barrets.

1. Boa: És una serp molt gran, que viu a Amèrica.
2. Presa: És l’animal que un caçador caça.
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Les persones grans no entenien el meu dibuix.
Així que vaig decidir dibuixar la boa per dins.
Es podia veure l’elefant en el budell de la boa.
Així, les persones grans ho podrien entendre.
De vegades, als grans se’ls ha d’explicar tot;
és una mica avorrit.

El meu segon dibuix tampoc va agradar a ningú.
Tots els grans em van recomanar que deixés de dibuixar.
Em deien que havia de centrar-me en els estudis:
en la història, les matemàtiques o la llengua.
Així que vaig abandonar la meva carrera com a artista
i vaig decidir fer-me pilot d’avions.
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Durant tota la meva vida he conegut molta gent seriosa,
i moltes persones grans.
I la meva opinió sobre elles no ha millorat gaire.
Quan he trobat algú que semblava més intel·ligent,
li ensenyava el meu dibuix de la boa i l’elefant
i tots hi veien sempre un barret.
Així que jo ja no els parlava de la boa i l’elefant,
sinó de política, esports
i altres temes que agraden els adults.
I tots em deien sempre que jo era un home raonable.
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Capítol 2: El Petit Príncep
Ara vull explicar-vos com vaig conèixer el Petit Príncep.
Va ser fa sis anys, més o menys.
Jo vaig passar molts anys de la meva vida sol,
sense tenir amb qui parlar de debò,
pilotant avions i viatjant pel món.
I fa sis anys vaig tenir una avaria
quan volava sobre el desert del Sàhara, a l’Àfrica.
Vaig aterrar en el desert, i em vaig preparar per reparar l’avió.
Havia de fer-ho sol,
perquè cap mecànic viatjava amb mi,
i ràpid, perquè tenia aigua per a pocs dies.
La primera nit vaig dormir sobre la sorra,
enmig d’un gran silenci.
No hi havia ningú a prop en molts quilòmetres al voltant.
I jo em sentia com un nàufrag3 enmig del mar.

3. Nàufrag: Quan un vaixell s’enfonsa o naufraga,
les persones que sobreviuen en el mar són nàufrags.

17

019_Petit_princep_CAT_tripa.indd 17

15/4/19 9:17

019_Petit_princep_CAT_tripa.indd 18

15/4/19 9:17

Al matí em va despertar la veu d’un nen, que em deia:
—Si us plau... dibuixa’m un xai!
Era el Petit Príncep.
Jo estava molt sorprès de veure algú allà.
A més, aquest nen ros no semblava perdut,
ni semblava estar mort de set o de cansament.
Jo no entenia d’on havia sortit.
Així que li vaig preguntar:
—Què fas tu aquí? D’on has sortit?
El nen em va tornar a dir:
—Dibuixa’m un xai!
La situació era molt misteriosa:
jo estava enmig del desert,
i un nen em demanava que li dibuixés un xai.
No vaig saber què fer, així que vaig obeir.
Vaig treure paper i llapis de la butxaca.
I llavors em vaig adonar
que jo no sabia dibuixar un xai.
Així que vaig dibuixar l’única cosa que sabia fer:
una boa amb un elefant dins.
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De sobte, el Petit Príncep va dir:
—Jo no vull un elefant dins d’una serp!
La serp és perillosa,
i els elefants són molt grossos.
A la meva terra tot és molt petit, així que no hi cabria.
Necessito un xai. Dibuixa’m un xai!
Vaig dibuixar un xai el millor que sabia.
El nen el va mirar atentament, i em va dir:
—Aquest xai està molt malalt.
Dibuixa-me’n un altre millor.
Vaig tornar a dibuixar un xai, una mica diferent de l’anterior.
El Petit Príncep va somriure i em va dir:
—Això no és un xai, és un marrà4.
No veus que té banyes?
Vaig tornar a dibuixar un altre xai.
Però al Petit Príncep tampoc li va agradar.
—Aquest xai és molt vell.
Jo necessito un xai que visqui molt temps.

4. Mascle de l’ovella.
20

019_Petit_princep_CAT_tripa.indd 20

15/4/19 9:17

Cansat de les queixes del nen,
i desitjant començar a reparar el motor,
vaig fer un altre dibuix.
Era una capsa.
L’hi vaig ensenyar al nen, i li vaig explicar:
—En aquesta capsa hi ha el xai que vols.
El Petit Príncep es va posar molt content i, somrient,
em va dir:
—Perfecte! És just com el volia!
I creus que aquest xai menjarà molta herba?
A la meva terra tot és molt petit,
i no hi ha molta herba...
Jo no vaig saber què dir.
—Mira, el xai s’ha adormit! —va dir el nen.
Així va ser com vaig conèixer el Petit Príncep.
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