
El cuc que es va fer un nus Blai Sans Llàcer

Musssooooool!!! 
Ratolíííííí!!!



Hi havia una vegada un cuc que volia agafar una 
poma i menjar-se-la. Ho va intentar i es va fer un nus 
a la branca!

I després va cridar als seus amics que eren: el 
mussol i el ratolí.

Musssoooool! Ratolííííííí!!!
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Mussooool! 
Ratolíííí!!!



Ho van provar i no van 
poder. “És impossible!!!” 
Van dir. “Anirem a 
demanar ajuda als altres 
animals.”

D’acord, adéu i fins 
després. No torneu molt 
tard que sinó es farà de 
nit.

I el mussol i el ratolí van 
marxar a demanar ajuda 
a córrer cuita.

Ajudeu-meeee!
M’he fet un nus i no em 
puc moure.

I el mussol i el ratolí li van 
dir: “Cooooom? Què vols 
dir que t’has fet un nus?”

Doncs si. Que volia collir 
una poma del pomer i 
m’he fet un nus en una 
branca. Estic atrapat! 
Ajudeu-me, si us plau.

El mussol i el ratolí van 
respondre: “Mirem 
d’ajudar-te”.



Van sortir corrents a demanar ajuda a la 
guineu. I van anar-la a trobar al seu cau!

Guineu, guineu! On ets?
I la guineu va respondre: “Sóc aquí, al cau. 

Què voleu? Per 
què tants crits?”

Doncs perquè el cuc s’ha fet un nus en una 
pomera i s’està fent de nit. Ens pots ajudar?

“Si vosaltres ho voleu, sí!”

I Així és com van sortir tots 3 a ajudar al cuc.



De seguida hi van arribar. I tot 
mirant-se el cuc allí dalt de la 
pomera ben embolicat, el van 
intentar ajudar. 

Com?
Fent una muntanya de 
castellers!

I no el van poder ajudar 
perquè no hi arribaven.

I van marxar corrents a buscar 
al porc.

Gràcies per ajudar-me, però 
ens calen més companys. 

Per exemple, el porc



Correu, correu si us plau, 
que es fa de nit

Tornaren amb el porc i ho van 
provar de nou. Però no. 
Tampoc hi arribaven. 

Així que marxaren a per un 
altra amic o amiga que els 
volgués ajudar.

I el cuc, de nou, va dir: correu 
que es fa de nit!



Ja hi eren de nou fent el 
castell amb l’elefant!

Però just s’havia fet de nit i 
com no s’hi veien massa bé, 
l’elefant va dir:

Anem a demanar ajuda a la 
girafa, que sempre té bones 
idees J



El mussol i el ratolí, van anar a 
trobar a la girafa tan de pressa 
com van poder i li ho van 
explicar tot.

I la girafa va tenir una molt 
bona pensada: ella aguantaria 
una llanterna per il·luminar!

El nostres amic, el cuc, 
necessita la teva ajuda!





BOOOON PROFIT!!!



FI.


