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         Argument:El narrador es un pilot d'avió que de petit 

les persones grans li  espenyen el seu somni de carrera 
de pintor i troba que les persones grans són estranyes 
i injustes.Quan es fa gran agafa la carrera de 
pilot.Una vegada volant pel  desert del Sàhara se li 
espenya el motor i ha d’aterrar d'urgències al desert i 
passa la nit allà.Al matí quan es desperta sent una 
veu que li demana:”si us plau dibuixa’m un be” aquella 
veu era el Petit Príncep.Li va intentar dibuixar de 
moltes maneres, però cap li anava bé al petit príncep, 
fins que li  va dibuixar una caixa i li va dir que el bé 
estava a dintre i al petit príncep li va encantar.El pilot 
va necessitar molt de temps per saber d'on venia fins 
que fent-li preguntes sense respostes quasi totes, va 
descobrir que venia d’un altre planeta i que amb prou feines era més gran que una casa.Vivia 
a l’asteroide   B 612.Més tard va descobrir el drama dels baobabs:El Petit Príncep li va 
fer saber que el seu be s’havia de menjar els baobabs quan eren petits perquè quan 

          tornaven grans eren massa grans per el seu planeta i amb les arrels els baobabs 
          farien rebentar el seu planeta si els deixaven créixer.Al petit princep li encanten les postes 

de sol,li va bé veure una quan està trist.El petit príncep va marxar del seu planeta i va 
buscar altres planetes per instruir-se.El primer és el planeta del rei,el segon és el del 
vanitós,el tercer el del bevedor,el quart el de l’home de negocis,el cinquè planeta era el del 
fanaler,el sisè planeta hi havia un home vell que escrivia uns llibres inmensos i al setè i 
darrer planeta hi havia la terra i allà es va quedar. 
Valoració global:Vos agrada l’art?Perquè aquest llibre és un dels  llibres que  

          millor art duen a dintre, els dibuixos són fantàstics i ademés són desplegables,no 
           és el mateix llegir aquest llibre sense els dibuixos. És un llibre de molta fantasia  
          amb els successos dels planetes… però a la vegada realista pel que fa i com actua el petit 

príncep.A més de l’art és un llibre que té una filosofia i una poètica molt interessant, l’autor 
ens convida a trobar el nen que tots duim a dintre i que  poques persones recorden. 

  
         Recomanat per: A persones que els hi agradin les històries que mesclen la  
           realitat i la fantasia, també per les que els hi agraden els llibres amb dibuixos 
          bonics i desplegables.Aquest llibre l’hauríem de llegir tots els nens però també 
          totes les persones grans. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   


