
Ja sabeu com és l’asteroi-
de B 612: tan petit, tan petit,
que si dins seu hi fiques els
tres Premis Butaca –millor
espectacle familiar, millor
actriu de musical (Elena Ga-
del) i millor actor de musical
(GuillemMartí)– que acaba
de guanyar aquest muntat-
ge, potser ni el príncep, que
també és petit, que hi viu no
hi càpiga. I, malgrat tot, els
lectors de Saint-Exupéry
(qui no ho ha estat, en algun
moment?) sabenmolt bé que
en tot l’univers no existeix
asteroide més acollidor que
aquest, creat per la imagina-
ció de l’aviador amb vel·leïtats
literàries a qui devem un dels
contes més estimats de tota la
història de la literatura.
Un conte, d’altra banda,

adreçat, en realitat, a per-
sones de qualsevol edat.
Encara que el lector infan-
til sempre hagi estat el seu
destinatari principal, és el
mateix autor qui ens recor-
da que totes les persones
grans abans han estat nens,
tot i que –això també ho té
clar– poques persones sem-
blin recordar-ho. Doncs elles
s’ho perden: si ho recordes-
sin, sabrien reconèixer una
serp boa devorant un elefant
allà on els adults només hi
veuen un barret (no us pre-
ocupeu si no sabeu de què

parlo, l’aviador que explica
aquesta història –que, si no és
Saint-Exupéry, se li assembla
d’allò més– ja s’encarregarà
d’explicar-vos-ho). I un conte
un punt filosòfic no exempt,
tampoc, de bones dosis de
melangia i tristor –Àngel
Llàcer parla, fins i tot, de cru-
eltat–, perquè aquests ingre-
dients també formen part de
la vida, i aquest és, alhora,
en molts sentits, un relat ini-
ciàtic amb els papers inver-
tits. Aquí, és l’adult –l’aviador
perdut al mig del desert– qui
aprendrà unes quantes coses i
en recordarà unes altres grà-
cies a la presència d’aquesta
criatura principesca i enig-
màtica.

Un tàndem guanyador
Qui pot negar que Àngel
Llàcer i Manu Guix pedale-
gen un d’aquests tàndems,
si tenim en compte que es-
tem parlant dels artífexs
(juntament ambMarc Arti-
gau, present a la fitxa artís-
tica d’aquesta obra) delMolt
soroll per no res i d’aquell
altreGeronimo Stilton tam-
bé ben reeixit? No és estrany

que La Perla 29 –no us per-
deu el seu espectacleAl nos-
tre gust– pensés en ells, a
l’hora de fer el salt cap al tea-
tre musical.
Per cert, que transformar

el llibre de Saint-Exupéry en
musical és una tasca que ja
van intentar Fredrick Loewe
i Alan Jay Lerner (ni més ni
menys que els creadors deMy
Fair Lady iCamelot) en una
oblidada pel·lícula de Stan-
leyDonen en què Bob Fosse
es transformava en uname-
morable serp coreogràfica.
I, més recentment, Nicholas
LloydWebber (el fill d’aquell
altre LloydWebber que no
necessita presentació) es va
estrenar com a compositor
en companyia d’El Petit Prín-
cep, amb un espectacle que ni
de lluny va ser tan ben rebut
com aquest que ara torna al
BARTS, amb alguns canvis
de repartiment, i amb nota-
bles projeccions tridimensi-
onals millorades i ampliades.
I és que, encara que Saint-
Exupéry ens digui que el que
és essencial és invisible, tam-
bé cal tenir cura de les coses
ben visibles i ben vistoses.

LA VERSIÓ MUSICAL D’‘EL PETIT PRÍNCEP’ PRODUÏDA PER LA PERLA 29

TORNA AL BARTS PER PASSAR-HI EL NADAL, DESPRÉS D’HAVER REUNIT

MÉS DE CINQUANTA MIL ESPECTADORS
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EL PETIT PRÍNCEP

DE SAINT-EXUPÉRY. DRAMATÚRGIA I LLETRES: MARC ARTIGAU. MÚSICA I DIR.
MUSICAL: MANU GUIX. DIR.: ÀNGEL LLÀCER. INT.: XAVI DUCH, ELENA GADEL,
IVAN LABANDA, JOSEP PALAU. DATA: DEL 4/12 AL 10/6. LLOC: BARTS. AV. DEL
PARAL·LEL, 62. METRO: PARAL·LEL (L2, L3). TEL.: 933 24 84 94. PREU: 20-35 €.
HORARI: DV., 19H; DS., DG. I DT., 12, 16 I 19H; DL., 16 I 19H.

El príncep imaginat per Saint-Exupéry balla ara per escenaris virtuals. FOTO: DAVID RUANO

Les coses més importants
no es veuen amb els ulls


