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Que estranyes són les perso-
nes grans! Això ens ho recor-
da Antoine de Saint-Exupéry
pràcticament a cada pàgina
del preciós petit llibre que va
dedicar a un també petit prín-
cep, resident al petit asteroide
B 612. Us asteroide tan petit,
que amb prou feines hi caben
una flor vanitosa amb qua-
tre espines i tres volcans (un
d’ells, potser definitivament
apagat) que no li arriben ni
a l’altura del genoll al nostre
solitari i principesc nen. Però
tornem a les persones grans:
quan els ensenyes el dibuix
d’una serp boa que s’ha em-
passat un elefant sencer i està
en plena digestió, aquesta me-
na de persones que són qua-
lificades de gent adulta són
incapaces de veure serp i ele-
fant i només veuen un barret,
perquè es queden en l’aparen-
ça de les coses en lloc de veu-
re’n l’essència. Que, com diu
Saint-Exupéry, no està en allò
que és perceptible als ulls, si-
nó en allò que percep el cor. I
si el tema del dibuix del bar-
ret us ha deixat desorientats,
vol dir que, o no heu llegit
mai el conte o fa massa anys
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Les coses importants
no es veuen amb els ulls

Les perles
musicals
de Clap 29

Els bohemis
es colen al Born

L’APUNTADOR

Us agrada anar a un bon concert
després d’haver assistit a una bona
representació teatral? Doncs La
Perla 29 us ho posa tan fàcil que
no us caldrà ni canviar de lloc. Els
divendres a les 23.30 hores, un
cop finalitzada la representació de
‘Translations/Traduccions’, us espe-
ra al bar del teatre elmolt acústic
cicle Clap 29. Avuimateix esteu a
temps de gaudir amb l’acordió de
Joan Garriga i la guitarra deMadjid
Fahem. BIBLIOTECA DE CATALUNYA.
HOSPITAL, 56. BARCELONA.

No tot han de ser patriotes assetjats
lluitant contra les forces d’ocupació;
gràcies al nou cicle ‘Bohèmia al Born’
presentat per la revista ‘El Procés’
(coneixeu ja aquesta publicació
contracultural plena de cultura
de la bona?), ara també els grans
personatges poc respectuosos amb
els bons costums i donats sempre a
la festa i l’excés que van animar la
Barcelona anterior a la guerra civil
tenen cabuda entre aquestes vene-
rades pedres. La cita és els dissabtes
a les 12 en punt (per a ells això ja és
matinarmolt) a l’Espai Gastronòmic.
Atesa l’afició al bonmenjar i el bon
beure d’aquesta gent, cap llocmillor!
Aquest dissabte, Lluís Permanyer
(la seva saviesa barcelonina serà
present al llarg de tot el cicle) i Just
Cortés us parlaran de Lluís Capdevila,
un dels grans reis del Paral·lel.
FINS AL 15/3. EL BORN CENTRE
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que ho vau fer i ja veieu les
coses només com les veuen les
persones grans. Doncs ha ar-
ribat el moment de recuperar
les paraules i els dibuixos de
l’escriptor que va fer del seu
més estimat llibre quelcom
molt semblant a un autoretrat
emocional.

Les velles escorces
no són pas res trist
Deia Saint-Exupéry que dins
de qualsevol persona s’amaga
un petit príncep que de ma-
nera més o menys voluntà-
ria va haver de deixar el seu
planeta per agafar el camí de
l’exili: el camí que ens porta a
tots a abandonar el gran reg-
ne de la infància. Saint-Exu-
péry recupera amb mira-
da ben adulta aquest regne
perdut mitjançant la imatge
d’aquest nen de cabells d’or
tan semblant a la que tenia ell
mateix de petit, quan tothom
es referia a ell com “el rei
sol”. I, naturalment, es des-

dobla també en la figura del
narrador de la història, avia-
dor com ell mateix, i tan per-
dut al mig del desert com ho
havia estat també ell després
d’un dels nombrosos acci-
dents aeris que va patir abans
de dissoldre’s definitivament
entre els núvols en el seu dar-
rer vol. De Saint-Exupéry no
en va quedar ni la closca bui-
da de vida que deixa el petit
príncep abans de tornar al
seu planeta, tot advertint-nos
que, encara que sembli mort,
no ens hem de posar tristos,
perquè no ho està de debò.

Aquest maleït i enyorat amor
Vosaltres creieu que al llunyà
asteroide B 512 els petits prín-
ceps acaben també envellint
i morint? Tant de bo que ai-
xò no passés mai! Però, sigui
com sigui, aquí a la terra, les
coses sí que continuen anant
així. I ara que el petit príncep
ha entrat ja de ple en la setan-
tena (el llibre es va publicar

EL PETIT PRÍNCEP ARRIBA A LA TERCERA EDAT EN COMPANYIA DEL GRAN JOSÉ LUIS GÓMEZ

Joan Garriga.

el 1943), ha arribat l’hora que
l’interpreti algú que tingui
més o menys la seva mateixa
edat. Això és precisament el
que fa aquesta versió escènica
de l’obra, des que es va estre-
nar per primer cop l’any 2000:
dipositar el personatge en
mans d’un actor veterà, men-
tre la resta de protagonistes
del relat queden en les mans
d’una actriu més jove que ell.
Aquí tenim, doncs, el magnífic
José Luis Gómez lluint amb
orgull els seus blancs cabells,
en lloc dels rínxols daurats
que lluïa el príncep en altres
temps. I donant així una di-
mensió diferent al conte i al
seu final, ja per si mateix ben
carregat de melangia. Tot
això dins un espectacle que
vol també remarcar els ja as-
senyalats vincles que existei-
xen entre el conte i la biogra-
fia del contista. Com ara el
paral·lelisme que l’autor crea
entre la flor del príncep (alho-
ra molt bella, molt orgullosa
i capaç de punxar amb les se-
ves espines, però del tot ne-
cessitada de protecció) i la
seva pròpia dona, Consue-
lo, amb qui va mantenir una
complexa relació plena de
dependència i abandons.

Inma Nieto i José Luis Gómez en una escena d’‘El principito’. ROS RIBAS


