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Escenografia visual Desilence Escenografia Deslience i Jordi Queralt Il·luminació
Albert Faura Disseny de so Roc Mateu Disseny de vestuari Amadeu Ferré Disseny
vestuari guineu Míriam Compte Perruqueria i maquillatge Àngels Salinas Coreografia
Xavi Duch Regidor Raúl Gallegos Tècnics funcions Uriel Ireland, Arnau Planchart,
Esther Porcel, David Ribas i Guillem Rodríguez Fotografia David Ruano Disseny gràfic
Pau Masaló Il·lustració cartell Judit Canela
Quan fa 7 anys vam fer la primera funció del musical d’El Petit Príncep no haguéssim
imaginat mai que encara avui podries seure en una butaca i veure’l en directe. El viatge
que hem fet tots plegats amb aquesta producció ens recorda inevitablement al viatge
que fa el Petit Príncep per tot l’univers amb la finalitat d’entendre la seva Rosa. Durant
aquests 6 anys hem conegut gent de tota mena amb les seves virtuts i pocs defectes
com els personatges d’El Petit Príncep: el vanitós, el bevedor, l’home de negocis, el
geògraf, algun rei, els fanalers… però sobretot, hem conegut moltes guineus. Tu, que
avui estàs asseguda llegint aquestes paraules, ets la guineu que ens ha domesticat.
Fent aquest espectacle hem après que ets la nostra amiga, que has deixat enrere els
prejudicis, la por d’obrir el cor i deixar que aquesta obra de teatre musical que vam crear
t’arribi al fons de l’ànima sense filtres. La sinceritat emocional amb què aquesta història
ens ha unit a uns i altres és un regal vital que no oblidarem. I tant se val que siguis un
nen, una nena, una àvia, o un senyor… si tu vols, tinguis l’edat que tinguis, deixa’t endur
pel cor i plegats arribarem a llocs on mai no haguéssim pogut imaginar. Els que estem
o hem estat dalt de l’escenari (i al darrere!) explicant-vos aquesta història sentim una
gran responsabilitat per la resposta que tu ens has donat durant tot aquest temps. Ens
han unit les estrelles que saben riure, les estrelles que ens miren des del cel i que ens
recorden que la vida, com el teatre, és un acte efímer que hem de viure amb tota la
intensitat possible. Tant si ja has vist aquest espectacle, que ja hem traduït a diferents
idiomes, com si és el primer cop que et disposes a veure’l, et volem agrair de tot cor
que hagis decidit compartir el temps i l’espai amb nosaltres. Esperem que al final de
l’espectacle hagis après a estimar-nos com el Petit Príncep estima a la seva Rosa, com
nosaltres t’estimem a tu.
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Durada: 1 hora i 15 minuts
Més info: elpetitprincep.info
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