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Aquesta història ens parla d’un aviador que va tenir una avaria al desert del 
Sàhara. Allí, en mig del no res, va conèixer un noiet de mirada tranquil·la, 
sense por ni cansament, que sempre feia preguntes i no en responia cap, i li 
va posar el nom de “El Petit Príncep”. 
 

Xerrant i xerrant, dia rere dia, el noiet li 
va anar contant la seva història: venia 
d’un petit asteroide que compartia amb 
una flor i tres volcans. Allà hi va experi-

mentar la solitud i va decidir d’abandonar el planeta a la recer-
ca de l’amistat. Així va recórrer diversos planetes, habitats per 
diferents personatges com un rei, un bevedor, un home de 
negocis, un fanaler, un geògraf...  El Petit Príncep no entenia la 
"seriositat" que tenien aquesta "gent gran".  
 

Continuant en la recerca, va arribar al planeta Terra, on hi va 
conèixer altres personatges, entre ells, l’aviador i, el més im-
portant, va conèixer el sentit de l’amistat. 

SENYALS D’IDENTITAT: 
 
 

· Visc a l’asteroide B612, amb tres 
volcans i una rosa, bonica i delica-
da, de la que tinc cura. 

 

· Tinc els cabells daurats com un 
camp de blat. Això és important 
per la meva amiga, la guineu. Així 
es recorda de mi cada cop que  
veu un camp de blat. 
 

· Sempre faig preguntes. 
 

        

A la Biblioteca trobareu: 

El petit príncep al Groc 1 i Groc 152 

El meu primer petit príncep  al Blau 207 

El petit príncep basat en l'obra d'Antoine de Saint-Exupéry 

(Còmic) al Verd  86 

La història completa d'el Petit Príncep:  

d'Antoine de Saint-Exupéry  a N Gràfica HIS 

El piloto y el Principito al 92 Saint-Exupéry SIS 

La guineu i l’aviador al Blau 74 

  

 
 

Nom: Antoine de Saint-Exupéry 
Vaig néixer a Lió l’any 1900  

Ofici: poeta, escriptor i aviador 

Sóc el creador... del conte “El petit Príncep”, un con-
te per a petits i grans que vaig escriure i il·lustrar quan 
vivia a Nova York durant la Segona Guerra Mundial. El 
vaig escriure en francès però va agradar tant que el van 
traduir i el pots llegir en més de 250 idiomes diferents. 

 

Una curiositat... en el conte de “El petit Príncep” comento una anècdota que em va 
passar quan tenia sis anys. Vaig dibuixar una boa que s’havia menjat un elefant però 
tothom a qui ensenyava el dibuix, només hi veien un barret! Quina poca imaginació! 

Quan vaig ser gran, a l’hora de conèixer una persona li feia el mateix dibuix i depenent 
de la seva resposta sabia quin tipus de conversa podria tenir-hi. Si era una persona amb 
imaginació, de ben segur que seria més divertida! 
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