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“Sssssssssssst... si feu silenci encara ara es poden sentir les rialles compartides que ressonen 
arreu de les muntanyes del Collsacabra”.
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    H i havia una vegada una puça que es deia Lluça. Era tan petitona que ningú la 
veia i feia tanta picor que tothom se la treia del damunt. 
La puça Lluça se sentia trista i sola, i volia tenir amics, amics de veritat. De fet, l’única 
cosa que la feia somriure era veure com cada matí el sol es despertava darrera d’aquelles 
muntanyes en forma de flam i l’escalfava.  
Així que un dia va pensar:

- Segur que el sol viu en una caseta darrera de les muntanyes. El vull anar a conèixer! 
Ell és l’únic que brilla i sento a prop.



Així doncs, va agafar la motxilla d’anar d’excursió i la va omplir de coses que 
necessitaria durant el llarg camí que la portaria cap a dalt de les muntanyes. Es volia 
fer amiga del sol i li volia demanar que no deixés mai de brillar. 
Valenta i decidida es repetia: 

- Comença l’aventura! A fer camí! Ànims i amunt!



Va deixar la seva ciutat coberta per la boira i va començar a avançar passet a passet. Va deixar la seva ciutat coberta per la boira i va començar a avançar passet a passet. VVa deixar la seva ciutat coberta per la boira i va començar a avançar passet a passet. V
Pujant plena d’energia per un corriol es va trobar una formiga, la formiga Riga. Hi va 
començar a parlar i la va convidar a seguir la seva aventura, però es va adonar que 
treballava massa, feia i desfeia mil vegades el camí i va acabar pensant: 

- Si segueixo el seu ritme no arribaré mai!



A l cap d’una estona va coincidir amb un cuc, el cuc Tuc. El va convidar a arrossegar-se  l cap d’una estona va coincidir amb un cuc, el cuc Tuc. El va convidar a arrossegar-se  l cap d’una estona va coincidir amb un cuc, el cuc Tuc. El va convidar a arrossegar-se A l cap d’una estona va coincidir amb un cuc, el cuc Tuc. El va convidar a arrossegar-se AA l cap d’una estona va coincidir amb un cuc, el cuc Tuc. El va convidar a arrossegar-se A
al seu costat, però anava amb tanta parsimònia i s’ho agafava amb tanta calma que es al seu costat, però anava amb tanta parsimònia i s’ho agafava amb tanta calma que es 
va posar molt nerviosa, i li va dir:va posar molt nerviosa, i li va dir:

- Si em quedo amb tu m’adormiré!Si em quedo amb tu m’adormiré!
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