
 

La màgia del Petit Príncep es podrà veure aquest diumenge en dues            

funcions plenes de gom a gom al Centre Cultural Terrassa 

L'espectacle dirigit per Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 arriba a Terrassa en una                

doble funció el proper diumenge 12 de novembre, a les 12h i a les 19h, al Centre                 

Cultural. Des de la seva estrena el 2014, el musical ha estat premiat i aplaudit per                

prop de 200.000 espectadors.  

El Centre Cultural Terrassa ofereix l’oportunitat de gaudir d’un títol ja clàssic dels             

musicals de creació catalana. L’espectacle basat en el conte d’Antoine Saint-Exupéry           

combina cançons, actors reals i personatges virtuals en 3D que transporten els            

espectadors des del desert fins a l'herba, passant per l'asteroide B 612, el planeta del               

rei i el món del geògraf.  

El musical ha guanyat tres Premis Butaca 2015: millor espectacle familiar, millor actriu             

de musical (Elena Gadel) i millor actor de musical (Guillem Martí). 

 

El Petit Príncep 

El Petit Príncep és un conte que Antoine de Saint-Exupéry va escriure després de tenir               

un accident d'aviació al Sàhara en una expedició que anava de París a Saigon el 1935.                

Després de quatre dies i gairebé a punt de morir, un beduí que passava per allà va                 

recollir els aviadors i els va salvar la vida. 

D'aquesta experiència vital va néixer la narració d'El Petit Príncep (publicada el 6 d'abril              

de 1943 a Nova York), una faula mítica i relat filosòfic que s'interroga sobre la relació                

de l'ésser humà amb els seus semblants i amb el món. El llibre, a més, està il·lustrat                 

amb dibuixos del mateix autor, que formen part de la narració i que són tan o més                 

coneguts que el conte. El Petit Príncep ha estat traduït a més de 260 idiomes i se n’han                  

venut més de 140 milions d’exemplars arreu del món.  
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Fitxa artística 

Autor: Antoine de Saint-Exupéry  
Dramatúrgia i adaptació: Marc Artigau i Àngel Llàcer  
Lletres de les cançons: Marc Artigau i Manu Guix  
Composició i direcció musical: Manu Guix  
Direcció: Àngel Llàcer  
Intèrprets: Jordi Coll, Josep Palau, Marc Pociello, Diana Roig i El Petit Príncep  
Amb la col·laboració de: Júlia Bonjoch  
Escenografia visual: Desilence  
Escenografia: Desilence i Jordi Queralt  
Il·luminació: Albert Faura Disseny de so: Roc Mateu  
Disseny de vestuari, màscares i caracterització: Amadeu Ferré  
Confecció de vestuari: Blanca Ferré Carreras  
Perruqueria i maquillatge: Àngels Salinas  
Coreografia: Xavi Duch  
Ajudant de direcció i regidor funcions: Daniel J. Meyer Fotografia: David Ruano  
Disseny gràfic: Pau Masaló  
Màrqueting i publicitat: Guillem Mora / The Project  
Comunicació i premsa: La Perla 29  
Producció executiva: La Perla 29  
Proposta i producció: Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 
 
 

Les dades 
 
El Petít Príncep 
Dia: Diumenge, 12 de novembre 
Hora: 12h i 19h 
Durada: 90 minuts 
Preu: 18-22 euros.  ÚLTIMES ENTRADES 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/el-petit-princep/ 
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