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Sobre Antoine de Saint-Exupéry
Antoine de Saint-Exupéry naceu no ano 1900,
cando comezaba o século 20.
Naceu na cidade francesa de Lyon.
Desde moi cativo soñou con ser piloto
e poder voar en avión polo mundo.
Traballou como piloto en varios sitios,
como Francia e España.
Comezou a escribir cando traballaba en África,
nunha base aérea no Sáhara español.
En 1928 marchou vivir a Arxentina.
Alí traballou organizando a rede de correos
de América do Sur.
E foi alí onde coñeceu a súa muller, Consuelo Suncín.
Antoine regresou a Europa en 1932
e dedicouse principalmente á escritura e ao xornalismo.
Escribiu reportaxes sobre Vietnam, sobre Rusia
e sobre a Guerra Civil Española.
Pero seguía pilotando avións
e participando en competicións.
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En 1939 comezou a Segunda Guerra Mundial.
Alemaña invadiu Francia
e Saint-Exupéry foi chamado polo exército do aire.
Pero, cando Francia se rendeu,
Antoine marchou aos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos publicou varios libros.
O máis importante foi O Principiño,
que o fixo famoso por todo o mundo.
En 1943, un ano antes de que rematara
a Segunda Guerra Mundial,
volveu unirse ao exército francés.
Participou como piloto en varias misións
polo Mediterráneo.
Pero, o 31 de xullo de 1944,
cando participaba nunha misión, o seu avión desapareceu.
Ao redor do ano 2000 atopáronse
os restos do seu avión na illa de Riou,
moi preto da costa de Marsella, en Francia.
Ademais de O Principiño,
algunhas das obras máis famosas de Saint-Exupéry son:
O aviador, Correo do Sur, Terra de homes, Voo nocturno
e Ciudadela, que se publicou despois da súa morte.
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Sobre O Principiño
Antoine de Saint-Exupéry escribiu O Principiño
nos Estados Unidos, durante o verán de 1942.
Desde que se publicou en 1943, converteuse nun éxito.
En Francia publicouse en 1946,
cando xa terminara a Segunda Guerra Mundial.
O Principiño é o libro en francés máis lido da historia.
Tamén é o libro en francés máis traducido:
traduciuse a máis de 250 idiomas distintos.
O Principiño é unha novela curta para todas as idades.
O libro quere que manteñamos vivo
o neno que todos levamos dentro.
Por iso é o libro favorito de millóns
de persoas no mundo.
Esta adaptación en Lectura Fácil
quere achegar a maxia de O Principiño
ao público que non puido gozar do orixinal.
Esperamos que todos os lectores o pasen ben:
descubrir o mundo a través dos ollos do Principiño
fainos rir e chorar. E axúdanos a descubrir o máis importante:
«Só se ve ben co corazón;
o esencial é invisible aos ollos».
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Capítulo 1: O meu primeiro debuxo
Cando eu tiña seis anos, lin un libro sobre a selva.
Alí poñía que unha boa1 come enteira a súa presa2
e trágaa sen mastigala.
Logo, dorme durante seis meses,
mentres fai a dixestión.
Así que decidín debuxar unha boa
que comera un elefante enteiro.
Comecei a ensinarlles o meu debuxo ás persoas maiores.
Eu supoñía que algo tan terrible lles daría medo.
Porén, todos o confundían cun sombreiro.
E todos me dicían que non lles daban medo os sombreiros.

1. Boa: É unha serpe moi grande que vive en América.
2. Presa: É o animal que caza un cazador.
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As persoas maiores non entendían o meu debuxo.
Así que decidín debuxar a boa por dentro.
Podíase ver o elefante no bandullo da boa.
Así, as persoas maiores poderíano entender.
Ás veces, aos maiores hai que explicárllelo todo;
é un pouco aburrido.

O meu segundo debuxo tampouco lle gustou a ninguén.
Todos os maiores me recomendaron que deixase de debuxar.
Dicíanme que tiña que centrarme nos meus estudos:
na historia, nas matemáticas ou na lingua.
Daquela, abandonei a miña carreira como artista
e decidín facerme piloto de avións.
Durante toda a miña vida coñecín a moita xente seria
e a moitas persoas maiores.
E a miña opinión sobre elas non mellorou moito.
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Cando atopaba alguén que semellaba máis intelixente,
ensináballe o meu debuxo da boa e o elefante
e todos vían sempre un sombreiro.
Así que eu xa non lles falaba da boa e o elefante,
senón de política, deporte
e outros temas dos que gustan os adultos.
E todos me dicían sempre que eu era un home razoable.
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Capítulo 2: O Principiño
Agora quero contarvos como coñecín o Principiño.
Foi hai seis anos, máis ou menos.
Eu pasei moitos anos da miña vida só,
sen ter con quen falar de verdade,
pilotando avións e viaxando polo mundo.
E hai seis anos tiven unha avaría
cando voaba sobre o deserto do Sáhara, en África.
Aterrei no deserto e prepareime para reparar o avión.
Tiña que facelo só,
porque ningún mecánico viaxaba comigo,
e rápido, porque tiña auga para poucos días.
A primeira noite durmín sobre a area,
no medio dun gran silencio.
Non había ninguén preto en moitos quilómetros ao redor.
E eu sentíame como un náufrago3 no medio do mar.

3. Náufrago: Cando un barco se afunde ou naufraga,
as persoas que sobreviven no mar son náufragos.

17

026_O_Principino_GALL_tripa.indd 17

16/9/19 11:44

026_O_Principino_GALL_tripa.indd 18

16/9/19 11:44

Pola mañá espertoume a voz dun neno, que me dicía:
—Por favor... píntame un cordeiro!
Era o Principiño.
Eu estaba moi sorprendido de ver a alguén alí.
Ademais, ese neno louro non semellaba perdido,
nin semellaba estar morto de sede ou de cansazo.
Eu non entendía de onde saíra.
Así que lle preguntei:
—Que fas ti aquí?
De onde saíches?
O neno volveu dicir:
—Píntame un cordeiro!
A situación era moi misteriosa:
eu estaba no medio do deserto,
e un neno pedíame que lle debuxase un cordeiro.
Non souben que facer, así que obedecín.
Saquei papel e lapis do meu peto.
E entón decateime
de que eu non sabía debuxar un cordeiro.
Así que debuxei o único que sabía facer:
unha boa cun elefante dentro.
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De súpeto, o Principiño dixo:
—Eu non quero un elefante nunha serpe!
A serpe é perigosa
e os elefantes son moi grandes.
Na miña terra todo é moi pequeno, así que non cabería.
Necesito un cordeiro. Píntame un cordeiro!
Debuxei un cordeiro o mellor que sabía.
O rapaz mirouno atentamente e díxome:
—Ese cordeiro está moi enfermo.
Píntame outro mellor.
Volvín debuxar outro cordeiro, un pouco diferente ao anterior.
O Principiño sorriu e díxome:
—Iso non é un cordeiro; é un carneiro.
Non ves que ten cornos?
Volvín a debuxar outro cordeiro.
Pero ao Principiño tampouco lle gustou.
—Este cordeiro é moi vello.
Eu necesito un cordeiro que viva moito tempo.
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Canso das queixas do rapaz
e desexando comezar a reparar o motor, fixen outro debuxo.
Era unha caixa.
Ensineillo ao meniño e expliqueille:
—Nesta caixa está o cordeiro que queres.
O Principiño púxose moi contento e, sorrindo, díxome:
—Perfecto! É xusto como o quería!
E ti cres que este cordeiro comerá moita herba?
Na miña terra todo é moi pequeno,
e non hai moita herba...
Eu non souben que dicir.
—Mira, o cordeiro adormeceu! —dixo o rapaz.
Así foi como coñecín o Principiño.
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